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 بسم هللا الرمحن الرحيم 
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني، سيدان حممد، وعلى آله 

 وصحبه أمجعني. وبعد. 
التحضري خاص وهو  ض  اهلدف نشرها ابتداء، لكن كانت لغر   يكن   ل ،  الزكاة فهذه مذكرة كتاب  

هبذا احلجم، ففضلت نشرها   املذكرة  أصبحت  حىتالزكاة،    مجع مسائل  اتبعت  دروس الفقه، مث  ل
 . لتعم الفائدة

التقيد بشرح منت أو كتاب حمدد، حىت تكون  ، دون  الزكاةمع يهدف إىل ذكر مسائل  اجلوكان  
 .كتابمنت أو  صاحلة للمراجعة والتحضري ألي املذكرة 

، وطويلة   على فرتات متقطعة ولطبيعة هذا النوع، فإنين ل أقم جبمع املادة مرة واحدة، وإمنا كانت  
القار وألجل ذلك، فهذا التما أن تغض الطرف عن مسائل غري حمررة، أو غري   ئ س منك أخي 

 مسندة إىل مرجع.
وقد جعلت املذكرة على شكل مسائل فقهية، مرتبة ترتيبا منطقيا حبسب نظري القاصر، ورتبت 

 أبواهبا وفق كتب احلنابلة يف الغالب.
فسي ومن الشيطان، فما كان فيها من صواب، فهو من هللا وحده، وما كان غري ذلك فهو من ن

 وهللا يعفو عين ويغفر. 
 وأشرف ابلتواصل والتصحيحات والتعليقات على الربيد اإللكرتوين:  

aabumoosa@gmail.com  
 

 كتبه: د. عبد الرمحن أبو موسى

  

mailto:aabumoosa@gmail.com
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 تاب الزكاةك
 ابب الزكاة 

 فوائد الزكاة 
 .فإن الزكاة أحد أركان اإلسالم، إمتام إميان العبد وإسالمه -1
 . واحملبوب ال يبذل إال ابتغاء حمبوب مثله أو أكثر،  ألن املال حمبوب للنفس،  أهنا دليل على صدق املزكي  -2
 . أهنا جتعل اجملتمع أسرة واحدة -3
ويسكن ،  ألن الفقري يغيظه أن جيد هذا الرجل يركب ما شاء من املراكب،  ثورة الفقراءأهنا تطفيء حرارة    -4

 . وال ينام إال على احلصري، وهو ال يركب إال رجليه،  وأيكل ما اشتهى من األطعمة، ما شاء من القصور
إمنا املشركون   اي أيها الذين آمنوا}ألن الذنب جنس وقذر كما قال تعاىل  ،  أهنا تطهر اإلنسان من الذنوب   -5

لكن املشرك ملا كان ل يكن عنده عمل صاحل صارت جناسته   {جنس فال يقربوا املسجد احلرام بعد عامهم هذا
وهلذا جاء يف صفة االستفتاح ،  أما املؤمن ذو املعاصي فإن جناسته حبسب ما فيه من املعصية،  جناسة مطلقة

 .الثلج والربداللهم اغسلين من خطاايي ابملاء و : أن يقول اإلنسان
فإهنا تلحق ،  وهي أيضا تزيد يف أخالقه،  ألن الزكاة تزيد يف إميان العبد،  التزكية وتنمية األخالق واإلميان  -6

 .املزكي أبهل الكرم واجلود واإلحسان
كل امرئ يف ظل )مرفوعا:   - رضي هللا عنه-يف حديث عقبة بن عامر  كما  ،  النجاة من حر يوم القيامة  -7

  ، 1766ورواه أبو يعلى يف مسنده  ،  16882حم  ]  (حىت يفصل بني الناس أو قال حيكم بني الناس صدقته  
يف حديث السبعة الذين يظلهم هللا يف ظله من حديث و [، ، وصححه األلباين"إسناده صحيح": وقال احملقق
 خ ]  (فق ميينهرجل تصدق بصدقة فأخفاها حىت ال تعلم مشاله ما تنمرفوعا: )  -رضي هللا عنه-أيب هريرة  
 [1031 م، 1423

أقبل علينا رسول هللا  ):  قال  -رضي هللا عنه -عبد هللا بن عمر  كما يف حديث  ،  أهنا سبب لنزول اخلريات   -8
ل تظهر ،  اي معشر املهاجرين مخس إذا ابتليتم هبن وأعوذ ابهلل أن تدركوهن:  فقال  -صلى هللا عليه وسلم-

 فشا فيهم الطاعون واألوجاع اليت ل تكن مضت يف أسالفهم الذين الفاحشة يف قوم قط حىت يعلنوا هبا إال
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السلطان عليهم،  مضوا املئونة وجور  إال أخذوا ابلسنني وشدة  املكيال وامليزان  ينقصوا  ومل مينعوا زكاة  ،  ول 
سلط هللا  ول ينقضوا عهد هللا وعهد رسوله إال  ،  أمواهلم إال منعوا القطر من السماء ولوال البهائم مل ميطروا

وما ل حتكم أئمتهم بكتاب هللا ويتخريوا مما أنزل هللا إال ،  عليهم عدوا من غريهم فأخذوا بعض ما يف أيديهم
 [وحسنه األلباين،  4/583كم ،  4019جه ] (جعل هللا أبسهم بينهم

أن   -رضي هللا عنه-من حديث كعب بن عجرة  فقد  ،  أن الصدقة تطفيء اخلطيئة كما يطفيء املاء النار   -9
فمن   ،أعيذك ابهلل اي كعب بن عجرة من أمراء يكونون من بعدي: )قال له  -صلى هللا عليه وسلم-النيب  

ومن غشي ،  غشي أبواهبم فصدقهم يف كذهبم وأعاهنم على ظلمهم فليس مين ولست منه وال يرد علي احلوض
اي  ،  م ول يعنهم على ظلمهم فهو مين وأان منه وسريد علي احلوضأبواهبم أو ل يغش فلم يصدقهم يف كذهب

اي كعب ،  والصدقة تطفئ اخلطيئة كما يطفئ املاء النار   ، والصوم جنة حصينة   ،الصالة برهان  !كعب بن عجرة
،  4207ن ،  614ت ، 17660حم ] ( بن عجرة إنه ال يربو حلم نبت من سحت إال كانت النار أوىل به

ألت حممد بن إمساعيل عن هذا احلديث فلم يعرفه إال من حديث عبيد هللا بن موسى وقال الرتمذي: "س
 [ وصححه األلباين ،واستغربه جدا" 

 .وما أشبه ذلك ، أهنا متنع اجلرائم املالية كالسرقات والنهب والسطو -10
أيها الناس أفشوا : )مرفوعا  - رضي هللا عنه-حلديث عبد هللا بن سالم  ،  أهنا من أسباب دخول اجلنة  -11

، 1334  جه،  2485  ت ،  24307  حم]  (وصلوا والناس نيام تدخلوا اجلنة بسالم  ،وأطعموا الطعام  ،السالم
 "[ إسناده جيد"قال النووي: ، و وصححه الرتمذي

 أهمية الزكاة
 . تقرن يف القرآن واحلديث ابلصالةو العبادات األربع، أهنا عبادة من  -1
رد املالية يف الدولة اإلسالمية، وهذا خيرجها عن أن تكون عبادة حمضة، فهي مورد أساسي من املواأهنا    -2

جزء من النظام املايل واالقتصادي يف اإلسالم، وهلذا عنيت هبا كتب الفقه املايل يف اإلسالم مثل: اخلراج ألىب 
 يوسف، واخلراج ليحىي بن آدم، واألموال ألىب عبيد، واألموال البن زجنويه، وغريها

املؤسسة األوىل للضمان االجتماعي يف اإلسالم، ونظرة سريعة إىل مصرفها، كما نص عليها القرآن،  هنا أ -3
تشري بوضوح إىل الوجه االجتماعي للزكاة، وإىل األهداف اإلنسانية اليت تتوخى حتقيقها يف اجملتمع املسلم، 
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طارئة من الفقراء واملساكني وىف الرقاب احلاجات األصلية أو ال  ذويفإن مخسة من مصارفها الثمانية تتمثل يف  
 والغارمني وابن السبيل، ومصرف سادس خلدمة هذه املصارف وهو اجلهاز اإلداري جلمع الزكاة وتفريقها. 

أما املصرفان الباقيان فلهما عالقة بسياسة الدولة اإلسالمية ورسالتها يف العال، ومهمتها يف الداخل واخلارج،  
أن تؤلف القلوب على اإلسالم، استمالة إليه، أو تثبيًتا عليه، أو ترغيًبا يف الوالء ألمته،    -الزكاةمن مال  -فلها  

 واملناصرة لدولته، أو حنو ذلك مما تقتضيه املصلحة العليا لألمة. 
عاة حىت كما أن للزكاة دورًا يف متويل اجلهاد، ومنه نشر الدعوة، ومحاية األمة من الفتنة، وإعانة اجملاهدين والد

]فقه الزكاة   على الدين كله، ولو كره املشركون.  -صلى هللا عليه وسلم-تعلو كلمة اإلسالم، ويظهر دين حممد  
 [7ص

 تعريف الزكاة 
ألن الزكاة ال  ؛  فالزكاة هي: الربكة والنماء والطهارة والصالح  إذا منى وزاد،  ،زكا الشيء:  مصدر  ** الزكاة لغة

ثالثة أقسم : )مرفوعا  -رضي هللا عنه-كبشة األمناري    أيب  وقد ثبت عن،  تنميه بل تبارك فيه و   ،املالتنقص  
وال ظلم عبد مظلمة فصرب عليها إال ،  قال ما نقص مال عبد من صدقة،  عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه

وصححه ،  2325ت  ،  17570حم  ]  (وال فتح عبد ابب مسألة إال فتح هللا عليه ابب فقر،  زاده هللا عزا
 [ األلباين

وهو الفعل   ،عىناملوهي الطائفة من املال املزكى هبا، وعلى    ،عنيالتطلق على  فالزكاة من األمساء املشرتكة،  و 
 .  الذي هو التزكية

خ ذ من أمواهلم صدقة تطهرهم كما قال تعاىل }والزكاة الشرعية قد تسمى يف لغة القرآن والسنة )صدقة(،  
 [23/226]املوسوعة الكويتية  }إمنا الصدقات للفقراء واملساكني{ اآلية.، وقال تعاىل  {وتزكيهم هبا

أبهنا:  **   اصطالحا  الزكاة  احلنابلة  عرف  مال خمصوصوقد  يف  واجب  وقت ،  حق  يف  خمصوصة  لطائفة 
 .خمصوص

وعند اشتداد احلب ابلنسبة ،  هو متام احلول يف السائمة واألمثان وعروض التجارة   ( يف وقت خمصوص )قوهلم  ف
وعند ،  وعند احلصول على ما جتب فيه من العسل واملعادن،  وبدو صالح الثمرة ابلنسبة للثمار،  للحبوب 

 .غروب الشمس لوجوب زكاة الفطر
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يف مال خمصوص لطائفة خمصوص يف وقت التعبد هلل تعاىل بدفع حق واجب  :  واألقرب أن تعرف الزكاة أبهنا
 [150]الروض املربع ص .خمصوص
 الزكاة فرضتاريخ 

 :الزكاة على قولي يف اتريخ فرض ** اختلف العلماء 
وويل للمشركني } واستدلوا آبايت الزكاة اليت نزلت يف مكة مثل قوله تعاىل  ،  أهنا فرضت يف مكة:  القول األول

وما آتيتم من  }وقوله    ،{والذين يف أمواهلم حق معلوم للسائل واحملروم}وقوله تعاىل    ، {الذين ال يؤتون الزكاة
وقوله    {م املضعفونراب لريبو يف أموال الناس فال يربو عند هللا وما آتيتم من زكاة تريدون وجه هللا فأولئك ه

 . {وآتوا حقه يوم حصاده}
،  وأما تقدير أنصاهبا وتقدير األموال الزكوية وتبيان أهلها كان يف املدينة ،  أن فرضها كان يف مكة:  القول الثاين

 . وعليه فيكون فرضها يف مكة من ابب هتيئة النفوس، وهذا القول هو األصح
 :  مراحلفرضت على ثالث وبناء على ذلك فإن الزكاة قد 

  { وآتوا حقه يوم حصاده }قال تعاىل  ،  وذلك مبكة،  فرض أصل الوجوب دون ذكر األنصباء  :املرحلة األوىل
على القول أبن املقصود ابلزكاة هنا زكاة املال ال زكاة    { وويل للمشركني الذين ال يؤتون الزكاة}وقال تعاىل  

 . القلب
ويدل لذلك قول ،  وذلك يف املدينة يف السنة الثانية من اهلجرة،  بيان األنصباء ومقادير الزكاة  :املرحلة الثانية 

  ( كاةأمران رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الز )  :-رضي هللا عنه-  قيس بن سعد
"إسناده صحيح ورجاله رجال الصحيح  :  3/267وقال يف الفتح  ،  1828جه  ،  2507ن  ،  23331حم  ]

ووجه الداللة أن العلماء متفقون على أن    [وصححه األلباين،  وقد وثقه أمحد وابن معني"  إال أاب عمار ... 
ليل على أن فرض الزكاة فهذا د، فإذا كان فرض صدقة الفطر قبل فرض الزكاة، فرض الصيام كان بعد اهلجرة

 . كان بعد اهلجرة
ن فرض أب  وجزم ابن األثري يف اترخيه ، وقد  وذلك يف السنة التاسعة من اهلجرة،  بعث السعاة  :املرحلة الثالثة

 ، ولكنها ضعيفة. املطولة حاطب بن ثعلبةذلك بقصة  الزكاة كان يف السنة التاسعة من اهلجرة، وقوى
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صلى هللا عليه -يف قصة ضمام بن ثعلبة ملا قدم على النيب    -رضي هللا عنه-وقد ثبت من حديث أنس  
ابهلل، آهلل أمرك أن أتخذ هذه الصدقة من أغنيائنا، فتقسمها على فقرائنا؟ فقال أنه قال: )فأنشدك    -وسلم

[ وكان قدوم ضمام سنة مخس، وهذا يدل على أن  2413]خ    (رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: اللهم نعم
 [77]فقه الزكاة ص قبل ذلك.فرض الزكاة كان معروفا 

والذين يكنزون الذهب والفضة وال ينفقوهنا يف سبيل هللا فبشرهم بعذاب }  تعاىل** اختلف العلماء يف قوله  
 - فعن ابن عمر  ،  أن املراد بكنزهم الذهب والفضة أهنم ال يؤدون زكاهتافذهب مجاعة من السلف إىل    {أليم

وما كان ظاهرا ال تؤدى  ،  وإن كان حتت سبع أرضني،  "ما أدى زكاته فليس بكنز :  قال  -  رضي هللا عنهما 
 .وقد روي هذا عن ابن عباس وجابر وأيب هريرة موقوفا ومرفوعا زكاته فهو كنز"

مات رجل من أهل الصفة وترك دينارين أو  : )قال  -رضي هللا عنه-ما اجلواب عن حديث علي    : فإن قيل
، وقال البخاري:  790حم  ]  (كيتان صلوا على صاحبكم  -صلى هللا عليه وسلم- فقال رسول هللا    ،درمهني

  ["، وقال مرة: "يف إسناده نظر"، وقال الذهيب: "منكر"إسناده جمهول"
 . فرض الزكاةقبل أن هذا التغليظ كان فاجلواب أنه حديث ضعيف، وعلى فرض صحته، فهو حممول على 

على أنه ليس يف املال حق سوى ؟ على قولني، فاجلمهور يف املال حق سوى الزكاةهل وقد اختلف العلماء 
 الزكاة، وذهب مجاعة من الصحابة والتابعني، ونصره ابن حزم إىل أن يف املال حقا سوى الزكاة. 

رر واخلالف يف أغلبه لفظي إال يف صور معينة، فاجلمهور يريدون بنفيهم منع املكوس اجلائرة، وأنه ال حق متك 
 .  ، أو أنه ال حق بسبب املال سوى الزكاة، وإال فاحلقوق األخرى اثبتة لكن من جهة أخرى دوري سوى الزكاة

فإهنا جتب حقا هلل يف ماله. وهلذا يقال: ليس يف املال حق سوى    الزكاة  أماقال شيخ اإلسالم ابن تيمية: "
كما جتب النفقات   ،وإال ففيه واجبات بغري سبب املال  ،الزكاة أي ليس فيه حق جيب بسبب املال سوى الزكاة 

 وجيب ،وجيب اإلعطاء يف النائبة ،وجيب قضاء الديون  ،وجيب محل العاقلة ،لألقارب والزوجة والرقيق والبهائم
يعين -  لكن بسبب عارض  إىل غري ذلك من الواجبات املالية  ، إطعام اجلائع وكسوة العاري فرضا على الكفاية

  ،واالستطاعة شرط  ،فإن البدن سبب الوجوب   ،واملال شرط وجوهبا كاالستطاعة يف احلج،  -ليس بسبب املال
ة أخرى وهي تحقها محلها إىل بلدحىت لو ل يكن يف بلده من يس   ،واملال يف الزكاة هو السبب والوجوب معه

 [935-907، ينظر فقه الزكاة ص7/316" ]جمموع الفتاوى حق وجب هلل تعاىل.
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 حكم الزكاة
، فهي آكد بعد الشهادتني والصالة،  وهي الركن الثالث من أركانه،  ** الزكاة فريضة عظيمة من فرائض اإلسالم

وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة وأطيعوا }قال هللا تعاىل  ،  وقد تظاهرت على وجوهبا أدلة الكتاب والسنة واإلمجاع
خذ من أمواهلم صدقة تطهرهم وتزكيهم هبا وصل عليهم إن صالتك }وقال تعاىل    {الرسول لعلكم ترمحون

وأمجع املسلمون    [م،  خ]احلديث    (بين اإلسالم على مخس: )-صلى هللا عليه وسلم-وقال النيب    {سكن هلم
 . على وجوهبا وركنيتها 

ومن أقر هبا ولكن خبل هبا أو انتقص شيئا منها  ،  فمن أنكر وجوهبا مع علمه هبا فهو كافر خارج عن اإلسالم
 . وتؤخذ قهرا منه ولو ابملقاتلة،  فهو من الظاملني املتعرضني للعقوبة والنكال مبا يردعه ويزجر غريه عن البخل هبا

السلف إىل أنه يكفر ابمتناعه عن أداء الزكاة مطلقا، وبدليل قوله تعاىل }فإن اتبوا وأقاموا وذهب مجاعة من  
الصالة وآتوا الزكاة فإخوانكم{، فمفهوم اآلية عدم إثبات األخوة الدينية مبنع الزكاة، وال تنتفي األخوة إال 

 ابلكفر.  
ما من : )مرفوعا  -رضي هللا عنه-يب هريرة  حديث أويدل هلذا  ،  مانع الزكاة آمث وليس بكافرواجلمهور على  

فأمحي  ،  إال إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من انر،  صاحب ذهب وال فضة ال يؤدي منها حقها 
فيكوى هبا جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له يف يوم كان مقداره مخسني ألف  ،  عليها يف انر جهنم

ولو كان كافرا ل يكن له  ،  [987م  ]  (ه إما إىل اجلنة وإما إىل النارفريى سبيل ،  حىت يقضى بني العباد،  سنة
 . سبيل إىل اجلنة

أن مانع الزكاة إن قاتل على منعها كان حكمه حكم املرتدين، كما لكن نص شيخ اإلسالم ابن تيمية على  
 يف حروب الردة.   -رضي هللا عنه- كان ذلك سرية الصديق 

التزام حترمي فأميا  "  : قال رمحه هللا طائفة امتنعت من بعض الصلوات املفروضات أو الصيام أو احلج أو عن 
الدماء واألموال واخلمر والزان وامليسر أو عن نكاح ذوات احملارم أو عن التزام جهاد الكفار أو ضرب اجلزية  

اليت يكفر   -كهااليت ال عذر ألحد يف جحودها وتر -  على أهل الكتاب وغري ذلك من واجبات الدين وحمرماته 
، وهذا ما ال أعلم فيه خالفا بني العلماء،  اجلاحد لوجوهبا فإن الطائفة املمتنعة تقاتل عليها وإن كانت مقرة هبا

-   وإمنا اختلف الفقهاء يف الطائفة املمتنعة إذا أصرت على ترك بعض السنن كركعيت الفجر واألذان واإلقامة
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فأما الواجبات   ؟هل تقاتل الطائفة املمتنعة على تركها أم ال،  لشعائروحنو ذلك من ا  -عند من ال يقول بوجوهبا
وهؤالء عند احملققني من العلماء ليسوا مبنزلة البغاة ،  واحملرمات املذكورة وحنوها فال خالف يف القتال عليها

،  هللا عنه   اخلارجني على اإلمام أو اخلارجني عن طاعته كأهل الشام مع أمري املؤمنني علي بن أيب طالب رضي
 وأما املذكورون فهم خارجون عن،  فإن أولئك خارجون عن طاعة إمام معني أو خارجون عليه إلزالة واليته

ع الفتاوى  و جمم]"  هم علي بن أيب طالب رضي هللا عنهاإلسالم مبنزلة مانعي الزكاة ومبنزلة اخلوارج الذين قاتل 
28/503 ،504 ] 

ل مؤمنا إمياان اثبتا يف قلبه، أبن هللا فرض عليه الصالة والزكاة والصيام وقال أيضا: "ومن املمتنع أن يكون الرج
واحلج، ويعيش دهره ل يسجد هلل سجدة، وال يصوم رمضان، وال يؤدي هلل زكاة، وال حيج إىل بيته، فهذا ممتنع،  

متناع من السجود وال يصدر هذا إال مع نفاق يف القلب وزندقة، ال مع إميان صحيح، وهلذا إمنا يصف هللا ابال
الكفار، كقوله }يوم يكشف عن ساق ويدعون إىل السجود فال يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد 

الفتاوى   السجود وهم ساملون{" ]جمموع  ينظر:  7/611كانوا يدعون إىل  الفتاوى  ،  ،  28/518جمموع 
 [548، 3/541، الفتاوى الكربى 4/495منهاج السنة النبوية 

 فورية الزكاة
   :عند مجهور العلماء، خالف للحنفية، واستدل اجلمهور مبا أييت ** جتب الزكاة على الفور 

ملا أمر الصحابة يف حجة الوداع أن حيل من إحرامه من ل يسق اهلدي  -صلى هللا عليه وسلم-أن النيب  -1
 .غضبا شديدا -يه وسلمصلى هللا عل -منهم وأتخروا بعض الشيء رجاء أن ينسخ األمر غضب النيب 

ملا أتخروا يف غزوة احلديبية عن حلق رؤوسهم ليتحللوا بذلك غضب   -رضي هللا عنهم    -أن الصحابة    -2
 [2731خ ]لتأخرهم  -صلى هللا عليه وسلم-النيب 

وقد ،  وقد يشغل،  فهو إذا أتخر فقد ميوت ويبقى الواجب يف ذمته،  أن اإلنسان ال يدري ما يعرض له  -3
 .ينسى

 [780ص ، فقه الزكاة  32/223]املوسوعة الكويتية   . أن حاجة الفقراء متعلقة هبا -4
ومن ،  لكن عليه أن يفصلها عن ماله ويكتبها يف وصيته،  ** جيوز لإلنسان أن يؤخر دفع الزكاة ملصلحة

 :  املصاحل يف أتخري الزكاة
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 . ذمة موسرأو له دين يف ،  كأن يكون ماله غائبا،  عدم إمكان إخراج الزكاة -1
فله حينئذ أن  ،  كأن خيشى إن أخرجها اآلن أن أييت الساعي بعد شهر مثال فيطالبه هبا ،  خشية الضرر  -2

 . يؤخرها إىل قدوم الساعي
 . ألن الزكاة تقل يف تلك األايم ،  كأن يتحرى أايم الشتاء فيؤدي فيها زكاة ،  سد خلة الفقراء يف زمان معني  -3

، كأن خيرج زكاة ماله لفقري كل شهر شيئا، أو حنو ذلك،  زكاة على دفعات** اختلف العلماء يف إخراج ال
ن يعطى املال وهو فذهب اجلمهور إىل منع ذلك؛ ألن الزكاة واجبة على الفور، وألنه إذا كان فقريا فإنه جيب أ

 يتصرف فيه، ويستثىن من حترمي إخراجها شيئا فشيئا مسألتان:  
 والية، فله أن يقسطها حبكم واليته.  الفقرياألوىل: إذا كان للمزكي على 

 .قد أخرهاأن يدفعها شيئا فشيئا إذا عجل الزكاة؛ ألنه بتعجيل الزكاة ال يكون الثانية: 
فإن أخرها ليدفعها إىل من هو أحق هبا، من ذي قرابة، أو ذي حاجة شديدة، فإن كان  قال ابن قدامة: "

جيز. قال أمحد: ال جيزئ على أقاربه من الزكاة يف كل شهر. يعين ال شيئا يسريا، فال أبس، وإن كان كثريا، ل  
يؤخر إخراجها حىت يدفعها إليهم متفرقة، يف كل شهر شيئا، فأما إن عجلها فدفعها إليهم، أو إىل غريهم 

 [ 2/510]املغين  " متفرقة أو جمموعة، جاز ألنه ل يؤخرها عن وقتها.
وعنه: له أن يعطي قريبه كل يدفعا للفقري شيئا فشيئا، قال ابن مفلح: "رواية أنه جيوز أن    وعن اإلمام أمحد

شهر شيئا، وعنه: ال، ومحل أبو بكر األوىل على تعجيلها، قال صاحب احملرر: وهو خالف الظاهر، وأطلق  
 [2/543]الفروع  القاضي وابن عقيل الروايتني"

ال  -يعين اإلمام أمحد-وسئل  وقال ابن رجب: " ثوري: إذا وجبت عليه الزكاة فجعلها يف عن قول سفيان 
 كيس، فجعل يعطي قليال قليال يرعى املوضع. 

قال: ال أبس إذا كان ال جيد، فإذا وجد ألن يفرغ منه أحب إيل. قال: أمحد: جيد. وهذه الرواية قد تشعر  
 [ 2/611" ]جمموع رسائل ابن رجب بعدم التحرمي

إذا ل يشتد ضرر احلاضر، ألن دفع ضررهم فرض، فال يرتك   يقيد مباوينبغي أن  وقال يف حاشية الروض: " 
 [.3/292" ].حليازة فضيلة
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إذا كان صرف الزكاة يف صورة مرتبات شهرية للفقراء، فيه مصلحتهم فال مانع منه،  املعاصرين    بعضوقال  
 رب الزكاة بعزهلا عن ماله خشية املوت واإلفالس وضياع الزكاة. بشرط أن يقوم 

 الزكاةحكم مانع 
 .ويقتل ردة، وتؤخذ الزكاة منه ألهنا حق للفقراء، ** من جحد وجوب الزكاة فهو كافر مرتد وإن أداها

 - رضي هللا عنه-ابلعذاب يف اآلخرة، فقد ثبت من حديث أيب هريرة فقد توعد ** من منع الزكاة خبال منه 
شجاعا أقرع، له زبيبتان، يطوقه يوم القيامة، مث  مرفوعا: )من آاته هللا ماال، فلم يؤد زكاته، مثل له يوم القيامة

 [ 1403]خ    (أيخذ بِِلْهزَِمْيِه، يَ ْعيِن ِشْدقَ ْيِه، مث يقول: أان مالك، أان كنزك، مث تال: }ال حيسنب الذين يبخلون{
بلفظ: )ما من صاحب إبل وال بقر وال غنم ال يؤدي حقها   - رضي هللا عنه-ورواه مسلم من حديث جابر  

عد هلا يوم القيامة بقاع قرقر تطؤه ذات الظلف بظلفها، وتنطحه ذات القرن بقرهنا، ليس فيها يومئذ إال أق
مجاء وال مكسورة القرن، قلنا: اي رسول هللا، وما حقها؟ قال: إطراق فحلها، وإعارة دلوها ومنيحتها، وحلبها 

ته إال حتول يوم القيامة شجاعا أقرع  على املاء، ومحل عليها يف سبيل هللا، وال من صاحب مال ال يؤدي زكا 
يتبع صاحبه حيثما ذهب، وهو يفر منه، ويقال هذا مالك الذي كنت تبخل به، فإذا رأى أنه ال بد منه 

 [988أدخل يده يف فيه، فجعل يقضمها كما يقضم الفحل( ]م 
 فالواجب يف حقه أمران: ، أما العقوبة الدنيوية

 .عنوةأن أنخذ الزكاة منه  : األول
- حلديث أيب بكرة    لكن قالوا ال يعزر أبخذ شيء من ماله،  وقد أطلق مجهور العلماء التعزير،  التعزير:  الثاين

 [1679، م 1741]خ  (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حراممرفوعا: ) -رضي هللا عنه
 وعن اإلمام أمحد أنه تؤخذ منه الزكاة، ومثلها معها تعزيرا. 

وجعله   املشهور بغالم اخلالل  أبو بكر عبد العزيزوأخذ به    يف القدمي وإسحاق بن راهويه   الشافعيوذهب  
واستدلوا حبديث هبز بن ،  إىل أنه يعزر أبخذ شطر مالهوأيده ابن القيم    بعض احلنابلة رواية عن اإلمام أمحد،

 كل أربعني ابنة لبون  يف كل إبل سائمة يف: )قال  -صلى هللا عليه وسلم-حكيم عن أبيه عن جده أن النيب  
 -ويف رواية إبله-، ومن أىب فإان آخذوها وشطر ماله  من أعطاها مؤجترا فله أجرها،  ال يفرق إبل عن حساهبا
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د ،  2444ن  ،  19534حم  ]  ( منها شيء  -صلى هللا عليه وسلم- عزمة من عزمات ربنا ال حيل آلل حممد  
  [باينوحسنه األل، ووافقه الذهيب، وصححه احلاكم، كم،  1575

" ]اجملموع  هذا احلديث ال يثبته أهل العلم ابحلديث ولو ثبت قلنا به":  أنه قالروى البيهقي عن الشافعي  قد  و 
5/304] 
" وسئل عن إسناده، فقال: هو عندي صاحل اإلسناد  ؟ما أدري ما وجهه":  كر هذا احلديث ألمحد فقالذ  قد  و 

 [2/428]املغين 
منها أن احلديث غري اثبت، ورد أبنه اثبت، وأن الكالم يف هبز ،  احلديث أبجوبةوأجاب اجلمهور عن هذا  

 [2/313بن حكيم خطأ، فقد وثقه مجع من األئمة. ]التلخيص احلبري 
، ورد ذلك النووي فقال:  يف األموال مث نسختيف أول اإلسالم  كانت العقوابت  ومنها أنه منسوخ، حيث  

 :وهذا اجلواب ضعيف لوجهني"
 . أول اإلسالم ليس بثابت وال معروفإن ما ادعوه من كون العقوبة كانت ابألموال يف : اأحدمه 

 .وليس هنا علم بذلك  التاريخ،أن النسخ إمنا يصار إليه إذا علم  :والثاين
 [5/308" ]اجملموع واجلواب الصحيح تضعيف احلديث

ين وتؤخذ شطر ماله" فيجعل ماله شطر "فإان آخذوها من  :  ومنها أن املنت فيه وهم من الراوي، وأن صوابه
واملعىن أن ،  هي بضم الشني وكسر الطاء ابلبناء للمجهول  (ر مالهطِ وش  )  هن لفظأو أالزكاة من خري الشطرين،  

 . جيعل ماله شطرين وتؤخذ الزكاة من خريمها
الشطرين فيه العقوبة  إن األخذ من خري  والتحريف، وأيضا ف  جنس التصحيفورد أبن التأويل املذكور من  

  ،احلديث وال يعرفه أحد من أهل    ،ل يف غاية الفسادغِ ر بوزن ش  طِ وقول احلريب إنه وش  !، قال ابن القيم: "ابملال
 "بل هو من التصحيف

والصحيح األخذ ابحلديث، كما هو مذهب الشافعي يف القدمي، وحكي رواية عن اإلمام أمحد. ]ينظر حاشية 
، سبل السالم 2/390، املبدع يف شرح املقنع  224، الطرق احلكمية ص4/318ابن القيم على السنن  

1/521] 
 : قوالن ألهل العلم؟ أو شطر ماله الذي منع منه زكاته كله** وهل املراد شطر ماله  
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 . أن أنخذ الزكاة ونصف املال الذي منع زكاته: القول األول
 . أن أنخذ الزكاة ونصف ماله كله: القول الثاين

فعلى قول من يقول أنخذ ،  ومنع زكاة الغنم،  إذا كان عند رجل مائة من اإلبل ومائة من الغنم  :ذلك مثال  
وعلى قول من يقول أنخذ الزكاة ،  الزكاة ونصف ماله الذي منع زكاته أنخذ منه مخسني من الغنم وزكاة الغنم
الغنم وإذا كان  ،  يف هذا حمتمل  والنص،  ونصف ماله كله أنخذ مخسني من الغنم ومخسني من اإلبل وزكاة 

، واألصل احرتام مال املسلم،  ألن ما زاد على األيسر مشكوك فيه،  حمتمال فالظاهر أن أنخذ أبيسر االحتمالني
ورأى ويل األمر أن أيخذ ابالحتمال اآلخر فيأخذ الزكاة  ،  ولكن إذا اهنمك الناس ومتردوا يف ذلك ومنعوا الزكاة

عقوبة شارب اخلمر حيث زاد فيها    -رضي هللا عنه-ذلك تضعيف عمر    ودليل،  ونصف املال كله فله ذلك 
 [544/ 2الفروع  : ، ينظر6/201]الشرح املمتع  .إىل أخف احلدود وهو مثانون جلدة

 تعجيل الزكاة 
 : ** اختلف العلماء يف تعجيل الزكاة على أقوال

وقال به ،  وهو مذهب احلنابلة،  ألكثر من حولنيوال جيوز  ،  أنه جيوز تعجيل الزكاة حلولني فأقل:  القول األول
 ما أييت: ودليلهم ، بعض الشافعية

أبو ]  (تعجل من العباس صدقة سنتني: )-صلى هللا عليه وسلم-أن النيب    -رضي هللا عنه-عن علي    -1
 لكن جاء يف املسند والسنن أن العباس سأل،  3/346وحسنه األلباين يف اإلرواء ، 1885عبيد يف األموال  

،  حم،  لكن ل يذكر السنتني،  يف تعجيل صدقته قبل أن حتل فرخص له يف ذلك   -صلى هللا عليه وسلم -النيب  
"وليس ثبوت هذه القصة يف تعجيل  :  وقال احلافظ،  وحسنه األلباين،  1795جه  ،  678ت  ،  1624د  

   [3/334الفتح ، صدقة العباس ببعيد يف النظر مبجموع هذه الطرق"
منع ابن مجيل :  فقيل،  عمر على الصدقة  -صلى هللا عليه وسلم-بعث رسول هللا  : )لعن أيب هريرة قا  -2

: -صلى هللا عليه وسلم-فقال رسول هللا  ،  -صلى هللا عليه وسلم- وخالد بن الوليد والعباس عم رسول هللا  
أدراعه وأعتاده يف وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس ، ما ينقم ابن مجيل إال أنه كان فقريا فأغناه هللا

 [983م ، 1468خ ] (وأما العباس فهي علي ومثلها معها، سبيل هللا
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واملعىن أنكم تظلمونه بطلبكم   (فإنكم تظلمون خالدا)" :  قال يف عون املعبود وقد نقل كثريا من شرح مسلم
... قال يف    ( وأعتاده)...    (أدراعه)أي وقف قبل احلول    ( فقد احتبس)إذ ليس عليه زكاة ألنه  ،  الزكاة منه

ومعىن ذلك أهنم طلبوا من خالد زكاة أعتاده ظنا منهم أهنا للتجارة وأن الزكاة فيها واجبة فقال هلم ال :  النيل
إنكم تظلمونه ألنه حبسها ووقفها :  إن خالدا منع الزكاة فقال  -صلى هللا عليه وسلم-فقالوا للنيب  ،  زكاة علي

وحيتمل أن يكون املراد لو وجبت عليه زكاة ألعطاها ول يشح ،   زكاة فيهايف سبيل هللا قبل احلول عليها فال
واستنبط بعضهم من هذا وجوب زكاة ،  هبا ألنه قد وقف أمواله هلل تعاىل متربعا فكيف يشح بواجب عليه

يف صدقة  :  ... قال اخلطايب  ( فهي علي ومثلها)وبه قال مجهور السلف واخللف خالفا لداود ...  ،  التجارة
فإنه يتأول على وجهني أحدمها أنه كان يسلف منه صدقة سنتني ، هي علي ومثلها -رضي هللا عنه-لعباس ا

وقد اختلف العلماء يف ذلك ...  ،  ويف ذلك دليل على جواز تعجيل الصدقة قبل حملها،  فصارت دينا عليه
لذي شكاه فيها العامل منه صدقة ذلك العام ا -صلى هللا عليه وسلم-والوجه اآلخر هو أن يكون قد قبض 

وتعجل صدقة العام الثاين فقال هي ومثلها أي الصدقة اليت قد حلت وأنت تطالبه هبا مع مثلها من صدقة  
على قول من يقول إن املعىن أن العباس قد تعجل   (فهي علي ومثلها)والشاهد من احلديث قوله  ،  عام واحد"

 . الزكاة لسنتني
وإال ،  وأتخريها إىل أن يتم الوجوب من ابب الرفق ابملالك ،  الزكاة  أن تعجيل الزكاة من مصلحة أهل  -3

فإذا ، كما وجب عليه إخراج زكاة الزرع من حني حصاده،  وجب عليه أن خيرج زكاته من حني ملك النصاب 
 . كان هذا من ابب الرفق ابملالك ورضي لنفسه ابألشد فال مانع

 . وهو قول للشافعية ورواية عند احلنابلة،  فقط أنه جيوز تعجيل الزكاة حلول واحد: القول الثاين
 . وهو مذهب املالكية، أنه ال جيوز تعجيل الزكاة إال لشهر فقط: القول الثالث
 .وهو مذهب احلنفية، أنه جيوز تعجيل الزكاة ملا شاء من السنني وال حد له: القول الرابع

 مذهب ابن املنذر وبعض الشافعية وبعض املالكية. : أنه ال جيوز تعجيل الزكاة مطلقا، وهو  القول اخلامس
،  23/294]املوسوعة الكويتية    .ولكن تعجيل الزكاة غري مستحب إال ملصلحة،  والقول األول هو األقرب 

 [ 782فقه الزكاة ص
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، وذهب احلنابلة  ألن تقدمي العبادة على سبب الوجوب ال جيوز،  ** ال جيوز تعجيل الزكاة قبل ملك النصاب
وقال احلنفية، وهو املعتمد عند ،  جيزئهل  ملك نصااب فقدم زكاته وزكاة ما قد يستفيده بعد ذلك  إذا    إىل أنه

. ]املوسوعة الكويتية  ، أجزأه ألنه اتبع ملا هو مالكهه منه، أو يرحبقدم زكاته وزكاة ما قد ينتج منه  : إنالشافعية
23/294] 

ال يشرتط فيه احلول، وإمنا شرطه وجود النصاب، فيه خالف  والركاز مما    ** تعجيل الزكاة يف احلبوب والثمار
حيث جعلوا ،  بعد طلوع الطلع وظهور الزرعتعجيل الزكاة  جواز  إىل  احلنفية واحلنابلة  بني العلماء، فذهب  

 .وجعلوا بدو الصالح مبنزلة حوالن احلول، طلوع الطلع وظهور الزرع مبنزلة ملك النصاب 
فعية وقالوا إن تعجيل زكاة احلبوب والثمار قبل بدو الصالح من تقدمي العبادة  وخالف يف ذلك املالكية والشا

،  3/245، التاج واإلكليل  2/266]كشاف القناع    .وهذا هو األقرب ،  على سبب الوجوب وهو ال جيوز
 [1/361أسىن املطالب 

 أحاديث في الزكاة 
أنه حدث   -رضي هللا عنه-عن أنس بن مالك  يف الزكاة، ف  -رضي هللا عنه-كتاب أيب بكر الصديق  :  أوال

َهِذِه َفرِيَضة  ،  ِبْسِم اَّللِه الرهمْحَِن الرهِحيمِ "  :هذا الكتاب ملا وجهه إىل البحرينكتب له    -رضي هللا عنه -أن أاب بكر  
َفَمْن س ِئَلَها ِمْن ،   َوالهيِت أََمَر اَّلله  هِبَا َرس وَله  الصهَدَقِة الهيِت فَ َرَض َرس ول  اَّللِه َصلهى اَّلله  َعَلْيِه َوَسلهَم َعَلى اْلم ْسِلِمنيَ 

ِبِل َفَما د وهَنَا ِمْن اْلَغَنِم ،  َوَمْن س ِئَل فَ ْوقَ َها َفاَل ي  ْعطِ ،  اْلم ْسِلِمنَي َعَلى َوْجِهَها فَ ْلي  ْعِطَها يف أَْربٍَع َوِعْشرِيَن ِمْن اإْلِ
بَ لَ ،  ِمْن ك لِ  مَخٍْس َشاة   أ نْ َثىِإَذا  َفِفيَها بِْنت  خَمَاٍض  َوَثاَلِثنَي  ِإىَل مَخٍْس  َوِعْشرِيَن  بَ َلَغْت ِستًّا ،  َغْت مَخًْسا  فَِإَذا 

،  َقة  اجْلََملِ فَِإَذا بَ َلَغْت ِستًّا َوأَْربَِعنَي ِإىَل ِستِ نَي َفِفيَها ِحقهة  طَر و ، َوَثاَلِثنَي ِإىَل مَخٍْس َوأَْربَِعنَي َفِفيَها بِْنت  لَب وٍن أ نْ َثى
َتا  ،  فَِإَذا بَ َلَغْت َواِحَدًة َوِستِ نَي ِإىَل مَخٍْس َوَسْبِعنَي َفِفيَها َجَذَعة   فَِإَذا بَ َلَغْت يَ ْعيِن ِستًّا َوَسْبِعنَي ِإىَل ِتْسِعنَي َفِفيَها بِن ْ

فَِإَذا زَاَدْت َعَلى ِعْشرِيَن َوِماَئٍة ،  ِحقهَتاِن طَر وقَ َتا اجْلََملِ فَِإَذا بَ َلَغْت ِإْحَدى َوِتْسِعنَي ِإىَل ِعْشرِيَن َوِماَئٍة َفِفيَها  ،  لَب ونٍ 
ِبِل فَ َلْيَس ِفيَها َصَدَقة  ِإاله ،  َويف ك لِ  مَخِْسنَي ِحقهة  ،  َفِفي ك لِ  أَْربَِعنَي بِْنت  لَب ونٍ  َوَمْن لَْ َيك ْن َمَعه  ِإاله أَْربَع  ِمْن اإْلِ

َا ِبِل َفِفيَها َشاة  ،  َأْن َيَشاَء َرهبه َويف َصَدَقِة اْلَغَنِم يف َسائَِمِتَها ِإَذا َكاَنْت أَْربَِعنَي ِإىَل ِعْشرِيَن ،  فَِإَذا بَ َلَغْت مَخًْسا ِمْن اإْلِ
ِمائَ َتنْيِ ِإىَل َثاَلِث ِمائٍَة فَِفيَها  فَِإَذا زَاَدْت َعَلى  ،  فَِإَذا زَاَدْت َعَلى ِعْشرِيَن َوِماَئٍة ِإىَل ِمائَ َتنْيِ َشااَتنِ ،  َوِماَئٍة َشاة  

فَِإَذا َكاَنْت َسائَِمة  الرهج ِل اَنِقَصًة ِمْن أَْربَِعنَي َشاًة ،  فَِإَذا زَاَدْت َعَلى َثاَلِث ِماَئٍة َفِفي ك لِ  ِماَئٍة َشاة  ،  َثاَلث  ِشَياهٍ 
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َويف الر ِقهِة ر ْبع  اْلع ْشِر فَِإْن لَْ َتك ْن ِإاله ِتْسِعنَي َوِماَئًة فَ َلْيَس ِفيَها َشْيء  ،  اَواِحَدًة فَ َلْيَس ِفيَها َصَدَقة  ِإاله َأْن َيَشاَء َرهبهَ 
َا   [1454خ ]" ِإاله َأْن َيَشاَء َرهبه

صلى هللا  -أن أاب بكر رضي هللا عنه كتب له فريضة الصدقة اليت أمر هللا رسوله    -رضي هللا عنه -أنس    وعن
فإهنا تقبل منه    ، وليست عنده جذعة وعنده حقة  ،اجْلََذَعةِ ن بلغت عنده من اإلبل صدقة  م)  :-عليه وسلم

ومن بلغت عنده صدقة احلقة وليست عنده  ،  له أو عشرين درمهااْستَ ْيَسَراَت  وجيعل معها شاتني إن    ،احْلِقهة  
ومن بلغت عنده صدقة  ،  اتنيويعطيه املصدق عشرين درمها أو ش  ،وعنده اجلذعة فإهنا تقبل منه اجلذعة  ،احلقة
ومن بلغت ،  ويعطي شاتني أو عشرين درمها  ،فإهنا تقبل منه بنت لبون  ،وليست عنده إال بنت لبون  ،احلقة

ومن بلغت ،  ويعطيه املصدق عشرين درمها أو شاتني  ،فإهنا تقبل منه احلقة   ،قةوعنده حِ   ،صدقته بنت لبون 
ويعطي معها عشرين درمها أو فإهنا تقبل منه بنت خماض  وليست عنده وعنده بنت خماض    ،صدقته بنت لبون 

 [1453خ ] (شاتني
:  - صلى هللا عليه وسلم-كتب له اليت أمر هللا رسوله    - رضي هللا عنه-أن أاب بكر    -رضي هللا عنه-وعنه  
 [1448( ]خ ل يكن عنده بنت خماض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شيء)فإن 
اليت أمر هللا    كتب  - رضي هللا عنه-أن أاب بكر    - رضي هللا عنه-وعنه   الصدقة  صلى هللا عليه -رسوله  له 
 [1455خ ] (وال تيس إال ما شاء املصدق ،وال ذات عوار ،وال خيرج يف الصدقة هرمة: )-وسلم

كل إبل سائمة يف كل يف  : )قال  -صلى هللا عليه وسلم-عن هبز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النيب : اثنيا
ال يفرق إبل عن حساهبا من أعطاها مؤجترا فله أجرها ومن أىب فإان آخذوها وشطر إبله ،  أربعني ابنة لبون

د ،  2444ن  ،  19534حم  ]  ( منها شيء  -صلى هللا عليه وسلم- عزمة من عزمات ربنا ال حيل آلل حممد  
 [وحسنه األلباين، 1677دمي ، 1575

كتب   -صلى هللا عليه وسلم-حممد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول هللا  عن أيب بكر بن  :  اثلثا
فقرئت على أهل اليمن وهذه  إىل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والدايت وبعث به مع عمرو بن حزم  

 إىل شرحبيل بن عبد كالل واحلارث بن عبد كالل ونعيم  -صلى هللا عليه وسلم-من حممد النيب  "  :نسختها
ت ْم ِمَن اْلَغَنائِِم مخ  َس هللاِ ،  فقد رجع رسولكم،  بن عبد كالل قيل ذي رعني ومعافر ومهدان أما بعد وما  ،  َوأَْعطَي ْ

َفِفيِه اْلع ْشر  ِإَذا بَ َلَغ ، أَْو بَ ْعالً ،  أَْو َكاَن َسْيًحاوما سقت السماء ، كتب هللا على املؤمنني من العشر يف العقار
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الَِيِة  وما سقي  ،  مَخَْسَة أَْوس قٍ  َوالده ويف كل مخس من اإلبل ،  ففيه نصف العشر إذ بلغ مخسة أوسقاِبلر َِشاِء 
فإن ل توجد ،  فإذا زادت واحدة على أربع وعشرين ففيها ابنة خماض  ،سائمة شاة إىل أن تبلغ أربعا وعشرين

وثالثني ففيها ابنة لبون إىل أن  فإذا زادت على مخس  ،  بنت خماض فابن لبون ذكر إىل أن تبلغ مخسا وثالثني
فإن زادت على ستني  ،  فإذا زادت على مخس وأربعني ففيها حقة طروقة إىل أن تبلغ ستني،  تبلغ مخسا وأربعني

فإن زادت على مخس وسبعني واحدة ففيها ابنتا لبون إىل أن  ،  واحدة ففيها جذعة إىل أن تبلغ مخسة وسبعني
فما زاد ،  احدة ففيها حقتان طروقتا اجلمل إىل أن تبلغ عشرين ومائةفإن زادت على تسعني و ،  تبلغ تسعني

ويف كل أربعني شاة ،  بقراَبق وَرٍة  ويف كل ثالثني  ،  ففي كل أربعني ابنة لبون ويف كل مخسني حقة طروقة اجلمل
فإن  ، نفإن زادت على عشرين ومائة واحدة ففيها شااتن إىل أن تبلغ مائتا ، سائمة إىل أن تبلغ عشرين ومائة

وال تؤخذ يف الصدقة هرمة ، فما زاد ففي كل مائة شاة شاة، زادت واحدة فثالثة شياه إىل أن تبلغ ثالثة مائة
وما أخذ ،  وال جيمع بني متفرق وال يفرق بني جمتمع خيفة الصدقة،  الغنمتَ ْيس   وال عجفاء وال ذات عوار وال  

فما زاد ففي كل ،  ل مخس أواق من الورق مخسة دراهمويف ك،  من اخلليطني فإهنما يرتاجعان بينهما ابلسوية
وإن الصدقة ال حتل حملمد وال ،  ويف كل أربعني دينارا دينار،  وليس فيها دون مخس أواق شيء،  أربعني درهم

وليس يف رقيق وال مزرعة وال ،  وإمنا هي الزكاة تزكى هبا أنفسهم يف فقراء املؤمنني أو يف سبيل هللا،  ألهل بيته
وإن أكرب الكبائر ،  وليس يف عبد املسلم وال فرسه شيء ،  شيء إذا كانت تؤدى صدقتها من العشرعماهلا  

عند هللا يوم القيامة اإلشراك ابهلل وقتل النفس املؤمنة بغري احلق والفرار يف سبيل هللا يوم الزحف وعقوق الوالدين 
،  وال ميس القرآن إال طاهر ،  رة احلج األصغروإن العم،  ل مال اليتيمأك حملصنة وتعلم السحر وأكل الراب و ورمي ا

وال ،  وال يصلني أحدكم يف ثوب واحد ليس على منكبه منه شيء،  وال عتق حىت يبتاع،  وال طالق قبل إمالك
وال يصلني ،  وال يصلني أحدكم يف ثوب واحد وشقه ابد ،  حيتبني يف ثوب واحد ليس بينه وبني السماء شيء

وإن يف النفس  ،  بط مؤمنا قتال عن بينة فهو قود إال أيرضى أولياء املقتولوإن من اعت،  أحدكم عاقصا شعره
ويف البيضتني ،  ويف الشفتني الدية،  ويف اللسان الدية،  ويف األنف إذا أوعب جدعه الدية،  الدية مائة من اإلبل

ويف املأمومة ،  الديةويف الرجل الواحدة نصف  ،  ويف العينني الدية،  ويف الصلب الدية،  ويف الذكر الدية،  الدية
ويف كل أصبع من األصابع من اليد ،  مخس عشرة من اإلبلاْلم نَ قِ َلِة  ويف  ،  ويف اجلائفة ثلث الدية،  ثلث الدية

،  وإن الرجل يقتل ابملرأة،  مخس من اإلبل  اْلم وِضَحةِ ويف  ، ويف السن مخس من اإلبل،  والرجل عشر من اإلبل
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  : 4/17وقال احلافظ يف التلخيص  ،  4/89هق  ،  1447كم  ،  6559حب  ]"  وعلى أهل الذهب ألف دينار
وقد صحح احلديث ابلكتاب املذكور مجاعة من األئمة ال من حيث اإلسناد بل من حيث الشهرة فقال "

،  - صلى هللا عليه وسلم-ل يقبلوا هذا احلديث حىت ثبت عندهم أنه كتاب رسول هللا  :  الشافعي يف رسالته 
تاب مشهور عند أهل السري معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة يستغىن بشهرهتا هذا ك:  وقال ابن عبد الرب

 [الناس له ابلقبول واملعرفة"عن اإلسناد ألنه أشبه التواتر يف جميئه لتلقي 
وليس عليكم شيء حىت ،  هاتوا ربع العشور من كل أربعني درمها درهم"  :عن علي رضي هللا عنه قال:  رابعا

ويف الغنم يف أربعني ، فما زاد فعلى حساب ذلك ، فإذا كانت مائيت درهم ففيها مخسة دراهم، تتم مائيت درهم
ويف :  قال،  وساق صدقة الغنم مثل الزهري،  فإن ل يكن إال تسع وثالثون فليس عليك فيها شيء ،  شاة شاة

صدقتها كما ذكر فذكر    ويف اإلبل،  وليس على العوامل شيء،  ويف األربعني مسنة،  البقر يف كل ثالثني تبيع
فإن ل تكن بنت ،  فإذا زادت واحدة ففيها ابنة خماض،  ويف مخس وعشرين مخسة من الغنم:  قال،  الزهري

فإذا زادت ،  فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون إىل مخس وأربعني،  خماض فابن لبون ذكر إىل مخس وثالثني
قال فإذا زادت واحدة يعين واحدة  ،  زهريمث ساق مثل حديث ال،  واحدة ففيها حقة طروقة اجلمل إىل ستني

، فإن كانت اإلبل أكثر من ذلك ففي كل مخسني حقة،  وتسعني ففيها حقتان طروقتا اجلمل إىل عشرين ومائة
وال تؤخذ يف الصدقة هرمة وال ذات عوار وال تيس ،  وال يفرق بني جمتمع وال جيمع بني مفرتق خشية الصدقة

النبا،  إال أن يشاء املصدق شر وما سقى الغرب ففيه نصف ت ما سقته األهنار أو سقت السماء العويف 
  [وصححه األلباين، 1572د ]" العشر

ما من صاحب ذهب وال فضة ال يؤدي منها حقها إال إذا )  :مرفوعا  -رضي هللا عنه-عن أيب هريرة  :  خامسا
فيكوى هبا جنبه وجبينه وظهره كلما  عليها يف انر جهنم  فَأ محَِْي  كان يوم القيامة صفحت له صفائح من انر  

بردت أعيدت له يف يوم كان مقداره مخسني ألف سنة حىت يقضى بني العباد فريى سبيله إما إىل اجلنة وإما 
النار إبل ال يؤدي منها حقها:  قال؟  قيل اي رسول هللا فاإلبل،  إىل  يَ ْوَم  ومن حقها  ،  وال صاحب  َحَلبُ َها 

َها   -ن األرضأي املستو م-ِبَقاٍع قَ ْرَقٍر  لقيامة بطح هلا  إال إذا كان يوم ا،  ِوْرِدَها أَْوفَ َر َما َكاَنْت اَل يَ ْفِقد  ِمن ْ
تطؤه أبخفافها وتعضه أبفواهها كلما مر عليه   ،-و ولد الناقة إذا فصل عن لنب أمهالفصيل ه-َفِصياًل َواِحًدا 
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ىت يقضى بني العباد فريى سبيله إما إىل اجلنة  رد عليه أخراها يف يوم كان مقداره مخسني ألف سنة حأ واَلَها  
 . وإما إىل النار

وال صاحب بقر وال غنم ال يؤدي منها حقها إال إذا كان يوم القيامة :  قال؟  قيل اي رسول هللا فالبقر والغنم
 ،-ال قرن هلا  اليت-وال جلحاء    ،-ملتوية القرنني-يفقد منها شيئا ليس فيها عقصاء  ال  ب ِطَح هَلَا ِبَقاٍع قَ ْرَقٍر  

تنطحه بقروهنا وتطؤه أبظالفها كلما مر عليه أوالها رد عليه أخراها يف يوم كان    -مشقوقة األذن - وال عضباء  
 . مقداره مخسني ألف سنة حىت يقضى بني العباد فريى سبيله إما إىل اجلنة وإما إىل النار

فأما اليت هي له ،  جل سرت وهي لرجل أجراخليل ثالثة هي لرجل وزر وهي لر :  قال؟  قيل اي رسول هللا فاخليل
وأما اليت هي له سرت فرجل ، على أهل اإلسالم فهي له وزر  -أي معاداة-َونَِواًء  وزر فرجل ربطها رايء وفخرا  

وأما اليت هي له أجر فرجل ربطها  ،  ربطها يف سبيل هللا مث ل ينس حق هللا يف ظهورها وال رقاهبا فهي له سرت
فما أكلت من ذلك املرج أو الروضة من شيء إال كتب له عدد َمرٍْج َوَرْوَضٍة  اإلسالم يف    يف سبيل هللا ألهل

حلبل الطويل الذي تربط به أي ا -أَْرَواثَِها َوأَبْ َواهِلَا َحَسَنات  َواَل تَ ْقَطع  ِطَوهَلَا ما أكلت حسنات وكتب له عدد 
إال كتب هللا له عدد آاثرها   -ملرحه ونشاطه شوطا أو شوطنيَأْي َعَدا  -َشَرَفنْيِ  أو  َشَرفًا  فَاْستَ نهْت    ،-الدابة

وال مر هبا صاحبها على هنر فشربت منه وال يريد أن يسقيها إال كتب هللا له عدد ما شربت ،  وأرواثها حسنات 
 .حسنات 

فمن }اجلامعة    -الوحيدة-  اذهة  اْلفَ قال ما أنزل علي يف احلمر شيء إال هذه اآلية  ؟  قيل اي رسول هللا فاحلمر
   [987م ] ({يعمل مثقال ذرة خريا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره

مدرج من كالم أيب   ( ومن حقها حلبها: )يف طرح التثريب أن قوله يف حديث أيب هريرة  لكن ذكر العراقي 
أنه مدرج ألنه كيف تكون هذه  وقد ذكر شيخنا يف شرح البخاري أنه وقع يف نفسه ، -رضي هللا عنه-هريرة 

 :واعلم أن هذه الزايدة وردت من عدة طرق، العقوبة الشديدة على ذلك
حدثنا احلكم بن انفع أخربان شعيب حدثنا أبو الزاند أن عبد الرمحن بن هرمز األعرج حدثه  قال البخاري:    -1

أتيت اإلبل على صاحبها على ) :-مصلى هللا عليه وسل -قال النيب  :يقول -رضي هللا عنه-أنه مسع أاب هريرة 
وأتيت الغنم على صاحبها على خري ما كانت إذا ،  تطؤه أبخفافها  ، خري ما كانت إذا هو ل يعط فيها حقها

وال أييت :  قال،  ومن حقها أن حتلب على املاء:  وقال،  تطؤه أبظالفها وتنطحه بقروهنا  ،ل يعط فيها حقها
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وال ، فأقول ال أملك لك شيئا قد بلغت حممد! فيقول اي ، عاررقبته هلا ي  أحدكم يوم القيامة بشاة حيملها على 
  [1402خ  ]  (فأقول ال أملك لك من هللا شيئا قد بلغت  حممد! فيقول اي  ،  أييت ببعري حيمله على رقبته له رغاء

 وهلذا قال احلافظ: ،  -رضي هللا عنه-" يفيد أنه من كالم أيب هريرة  ومن حقها ..:  وقال"  :فقول البخاري
فتح الباري ]"  عن أيب هريرة ما يوهم أن هذه اجلملة مرفوعة،  ووقع عند أيب داود من طريق أيب عمر الغداين"
 وهذا يدل على أهنا من موقوفة. [3/269
قال حدثين أيب عن هالل بن علي عن عبد حدثنا إبراهيم بن املنذر حدثنا حممد بن فليح  قال البخاري    -2

من حق اإلبل )  :قال  -صلى هللا عليه وسلم-عن النيب    -رضي هللا عنه-الرمحن بن أيب عمرة عن أيب هريرة  
لكن هذا السند فيه إبراهيم ،  فهذه القطعة من احلديث جاءت مرفوعة  [2378خ  ]  (أن حتلب على املاء

، صدوق كثري اخلطأ:  وأبوه فليح بن سليمان وهو،  صدوق يهم:  هووحممد بن فليح و ،  صدوق:  بن املنذر وهو
 وهؤالء قد خالفوا األثبات يف السند األول. 

إال إذا   ،ما من صاحب ذهب وال فضة ال يؤدي منها حقها)  :مرفوعا  -رضي هللا عنه-هريرة    وعن أيب  -3
َي    ،كان يوم القيامة صفحت له صفائح من انر   ، فيكوى هبا جنبه وجبينه وظهره  ، عليها يف انر جهنمفَأ محِْ

فريى سبيله إما إىل   ،حىت يقضى بني العباد  ،يف يوم كان مقداره مخسني ألف سنة   ،كلما بردت أعيدت له
ومن حقها َحَلبُ َها  ،  احب إبل ال يؤدي منها حقهاوال ص:  قال؟  قيل اي رسول هللا فاإلبل،  اجلنة وإما إىل النار

  [1658د ]وقد صرح يف رواية أيب داود أبهنا مدرجة  [987م ]احلديث  (يَ ْوَم ِوْرِدَها
حدثنا حممد بن عبد هللا بن منري حدثنا أيب حدثنا عبد امللك عن أيب الزبري عن جابر بن عبد :  قال مسلم  -4

هلا  أ ْقِعَد  إال    ، ما من صاحب إبل وال بقر وال غنم ال يؤدي حقها: )قال  -سلمصلى هللا عليه و -هللا عن النيب  
القيامة   قَ ْرَقرٍ يوم  ِبِظْلِفَهاتطؤه    ،ِبَقاٍع  الظِ ْلِف  بقرهنا  ،َذات   القرن  يومئذ    ، وتنطحه ذات  فيها  وال مَجهاء   ليس 

وحلبها على    ، ومنيحتها  ،وإعارة دلوها   ، إطراق فحلها:  قال؟  قلنا اي رسول هللا وما حقها،  مكسورة القرن
يتبع   ،وال من صاحب مال ال يؤدي زكاته إال حتول يوم القيامة شجاعا أقرع،  ومحل عليها يف سبيل هللا  ،املاء

أدخل   ،فإذا رأى أنه ال بد منه  ،هذا مالك الذي كنت تبخل به  :ويقال  ،صاحبه حيثما ذهب وهو يفر منه
  [988م ] (ْقَضم  اْلَفْحل  ي َ يده يف فيه فجعل يقضمها كما 
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فإن مسلما روى هذا احلديث من ،  وضح أن هذه الزايدة ليست متصلةأخرى تا طريق  رهتوهذه الرواية فس 
ما من صاحب إبل ال يفعل فيها حقها إال جاءت يوم القيامة  : )عن جابر مرفوعاالزبري  طريق آخر عن أيب  

   .احلديث (عليه بقوائمها وأخفافها أكثر ما كانت قط وقعد هلا بقاع قرقر تسنت 
قال أبو الزبري مسعت عبيد بن عمري يقول هذا القول مث سألنا : "مث قال بعد هذا الطريق،  ول يذكر هذه الزايدة 

قال   :قال أبو الزبري مسعت عبيد بن عمري يقول، و جابر بن عبد هللا عن ذلك فقال مثل قول عبيد بن عمري
ومحل عليها   ، ومنيحتها  ،وإعارة فحلها  ، وإعارة دلوها  ،قال حلبها على املاء   :بلرجل اي رسول هللا ما حق اإل

  [988م ] " يف سبيل هللا
ايدة من كالم عبيد وأن هذه الز ،  عن جابر بدون الزايدةفهذا يدل على أن أاب الزبري رواه عن عبيد بن عمري  

 [1658د ]وقد وضح ذلك يف رواية أيب داود ، بن عمري مرسلة
قال النووي وهو غريب ضعيف وإن    ،احللب بفتح الالم على اللغة املشهورة وحكي إسكاهنا: "قال العراقي

وإمنا خص حالة وردها ألنه حالة كثرة لبنها وألن  ،  واملراد حلبها لسقي الفقراء منها،  كان هو القياس انتهى 
وهذا دليل ملن يرى يف املال حقوقا غري الزكاة وهو مذهب أيب ذر وغري ،  لذلك   الفقراء حيضرون هناك طلبا 

 ...  واحد من التابعني 
مدرج من قول أيب   (ومن حقها حلبها يوم وردها)وقال والدي رمحه هللا الظاهر أن قوله يف حديث أيب هريرة  

ملا ذكر هذه الزايدة روى بعدها من   فإنه،  وكأن أاب داود أشار إىل ذلك يف سننه من غري تصريح:  قال،  هريرة
حنو هذه القصة فقال   -صلى هللا عليه وسلم-حديث أيب عمر الغداين عن أيب هريرة قال مسعت رسول هللا  

،  (قال تعطي الكرمية ومتنح الغزيرة وتفقر الظهر وتطرق الفحل وتسقي اللنب؟  فما حق اإلبل)يعين أليب هريرة  
 .لرواية أن هذا من قول أيب هريرةقال والدي رمحه هللا ففي هذه ا

ما من صاحب إبل وال بقر وال غنم ال يؤدى  )فإن قلت ففي صحيح مسلم من حديث أيب الزبري عن جابر  
قال إطراق فحلها وإعارة دلوها ومنحتها وحلبها  ؟  اي رسول هللا وما حقها) وفيه قلنا  ،  احلديث  ( منها حقها

صلى هللا عليه -وهذا صريح يف رفع هذا الكالم إىل النيب  ،  وذكر احلديث  (على املاء ومحل عليها يف سبيل هللا
 . صراحة ال حيتمل معها اإلدراج -وسلم
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وقد بني ذلك أبو الزبري يف بعض طرق مسلم ،  ليست متصلة  قال والدي رمحه هللا الظاهر أن هذه الزايدة :  قلت
يد بن عمري يقول هذا القول مث سألنا جابر بن أبو الزبري مسعت عبقال  "  مث قال: ،  فذكر احلديث دون الزايدة

قال رجل اي رسول هللا ما )قال أبو الزبري ومسعت عبيد بن عمري يقول  ،  عبد هللا فقال مثل قول عبيد بن عمري
:  قال والدي،  "(قال حلبها على املاء وإعارة دلوها وإعارة فحلها ومنحتها ومحل عليها يف سبيل هللا؟  حق اإلبل

 .  مرسلة ال ذكر جلابر فيها انتهىذه الطريق أن هذه الزايدة إمنا مسعها أبو الزبري من عبيد بن عمريفقد تبني هب
أن ذلك منسوخ آبية الزكاة :  أحدمها:  وبتقدير أن تصح هذه الزايدة مرفوعة فجواب اجلمهور عنها من وجهني

  ... 
وإمنا ذكر استطرادا ملا ذكر حقها بني الكمال ،  أن هذا من احلق الزائد على الواجب وال عقاب برتكه:  اثنيهما

وحيتمل أن يكون ذلك من احلق الواجب إذا كان هناك ،  فيه وإن كان له أقل يزول الذم بفعله وهو الزكاة
 [4/11طرح التثريب ]" مضطر إىل شرب لبنها فيحمل احلديث على هذه الصورة 

 شروط من تجب عليه الزكاة
 الحرية: أوال
 اء يف وجوب الزكاة على العبد على أقوال: اختلف العلم** 

ابن أنه ال زكاة يف مال العبد مطلقا، وهو مذهب املالكية واحلنابلة وقول للشافعية، وهو قول    القول األول:
من ابع عبدا وله مال  مرفوعا: )  - رضي هللا عنهما-، واستدلوا حبديث ابن عمر  عمر وجابر من الصحابة

كالمها بلفظ "من ابتاع"، ولفظ "من ابع"   1543، م 2370]خ  ( رتطه املبتاعفماله للذي ابعه إال أن يش 
 . فيكون العبد مبنزلة الفقري الذي ليس عنده مال [1244يف الرتمذي 
العبد أنه جتب الزكاة يف مال العبد على سيده، وهو مذهب احلنفية وقول للشافعية، واستدلوا أبن    القول الثاين:

 . فما بيده من املال مملوك على احلقيقة والكمال للسيد فتجب عليه زكاته ،ال ميلك ولو ملكه سيده
 : أنه جتب الزكاة يف مال العبد على العبد نفسه، وهو مذهب الظاهرية، وقول أيب ثور. القول الثالث

بداية  ،  3/6، اإلنصاف  2/465القول الرابع: أنه يزكيه العبد إبذن سيده، وهو رواية عن اإلمام أمحد ]املغين  
 [23/43، املوسوعة الكويتية 2/6اجملتهد 

 ثانيا: اإلسالم
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ويدل ،  لكن يعاقب عليها يوم القيامة،  ألن الزكاة طهرة وال طهرة للكافر  ابالتفاق؛  ** فال جتب على الكافر
 وما منعهم أن تقبل منهم نفقاهتم إال أهنم}على عدم وجوب الزكاة على الكافر وعدم قبوهلا منه قوله تعاىل  

 - صلى هللا عليه وسلم-فقد أمره النيب  ،  وحلديث ابن عباس يف بعث معاذ إىل اليمن{،  كفروا ابهلل وبرسوله
 { إال أصحاب اليمني}ويدل على أنه يعاقب عليها يف اآلخرة قوله تعاىل  [،  ق]أوال أبن يدعوهم إىل اإلسالم  

 . من إسالمه اجديد ، ويستأنف حوالجيب عليه قضاؤها إن أسلم فالف قوله }ول نك نطعم املسكني{، إىل

 زكاة مال الصبي والمجنون
 الزكاة يف مال الصغري واجملنون على أقوال: يف وجوب اختلف العلماء ** 

وهذا قول الشعيب والنخعي ،  فال جتب الزكاة يف مال الصغري واجملنون،  أنه يشرتط البلوغ والعقل:  القول األول
 ا أييت:  واستدلوا مب، وشريح

والصغري واجملنون ال ذنب ، والتطهري إمنا يكون من الذنوب  {خذ من أمواهلم صدقة تطهرهم}قوله تعاىل  -1
 .هلم

، وعلى التسليم هبذا وإمنا يشمل تطهري األموال واألخالق،  وأجيب عنه أبن التطهري ليس خاصا ابلذنوب 
يكون هلا أغراض وأسباب وهذا ال يستلزم أال  ة،  االستدالل فإن اآلية ذكرت سببا من أسباب مشروعية الزكا

 أخرى، كسد خلة الفقراء.
وعن النائم ،  عن الصيب حىت يبلغ،  رفع القلم عن ثالثة : )مرفوعا  - رضي هللا عنهما-وعلي  حديث عائشة    -2

وصححه ،  وحسنه الرتمذي،  2041جه  ،  4398د  ،  943حم  ]  (وعن اجملنون حىت يفيق،  حىت يستيقظ
  [األلباين

 .وليس فيه رفع الوجوب يف املال، جيب عنه أبن احلديث فيه رفع اإلمثوأ
 . ومها ليسا من أهل النية، والعبادة تفتقر إىل نية ، أن الزكاة عبادة كالصالة -3

 . وأجيب عن ذلك أبهنا عبادة مالية جتري فيه النيابة
وهذا مذهب ،  فتجب فيها العشر  زرعه ومثرهجتب الزكاة يف مال الصغري واجملنون إال يف  ال  أنه  :  القول الثاين

إىل نية، والصغري واجملنون ليسا من أهل النية، أما وجوب الزكاة يف    تفتقر، واستدلوا أبن الزكاة عبادة  احلنفية
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، فال ينظر للمالك، وهلذا جتب الزكاة يف اخلارج من نفسه  اخلارج من األرض فألن الزكاة إمنا جتب يف اخلارج
  اعتبار للمالك.أرض الوقف، فال

والقياس يقتضي: أن من وجب العشر يف زرعه وجبت الزكاة يف ،  وأجيب عنه أبن هذا التفريق ال دليل عليه
 . سائر أمواله

وهذا هو مذهب املالكية ،  فتجب الزكاة يف مال الصغري واجملنون ،  أنه ال يشرتط البلوغ وال العقل:  القول الثالث
 ا أييت: واستدلوا مب ، وهو الراجح، والشافعية واحلنابلة والظاهرية

 . فاملدار على املال ال على املتمول {خذ من أمواهلم صدقة}قوله تعاىل  -1
أعلمهم أن هللا افرتض : )حني بعثه إىل اليمن  -رضي هللا عنه-ملعاذ    -صلى هللا عليه وسلم-قول النيب    -2

 . فجعل حمل الزكاة املال (عليهم صدقة يف أمواهلم
أال : )خطب الناس فقال  -صلى هللا عليه وسلم-و بن شعيب عن أبيه عن جده أن النيب  حديث عمر   -3

يف وقال احلافظ ابن حجر: "  ، 641ت  ]  ( وال يرتكه حىت أتكله الصدقة،  من ويل يتيما له مال فليتجر فيه
ضعفه "، واحلديث  وفيه مندل بن علي وهو ضعيف  ورواه الدارقطين  ،إسناده املثىن بن الصباح وهو ضعيف

 [3/258انظر اإلرواء ، األلباين
وصححه ،  4/107هق  ]"ابتغوا يف أموال اليتامى ال أتكلها الصدقة"  :  أنه قال  -رضي هللا عنه-عن عمر    -4

مصنف  ]. هللاوورد إجياب الزكاة يف مال الصغري واجملنون عن علي وعائشة وابن عمر وجابر بن عبد  [البيهقي
، ول يصح عن أحد من الصحابة القول بعدم وجوب الزكاة يف مال [4/107هق    ،4/24ابن أيب شيبة  

 اليتيم. 
الزكاة واجبة، ملا جاز  الويل يف مال الصيب إال ملصلحة، ولو ل تكن  الداللة أن األصل أال يتصرف  ووجه 

 إخراجها. 
الصغري مال إنسان  كما لو أتلف ،  فاستوى يف وجوب أدائه املكلف وغري املكلف،  أن الزكاة حق آلدمي -5

  .فإننا نلزمه بضمانه مع أنه غري مكلف
، املوسوعة  5/300، اجملموع  2/464، املغين  4/3، احمللى  2/243، العناية شرح اهلداية  2/326]رد احملتار  
 [ 115، فقه الزكاة ص23/232الكويتية 
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 الزكاة  المال الذي تجب فيهشروط 
  مملوكا لمعين أن يكونأوال: 

األموال املوقوفة على جهات عامة كالفقراء واملساجد أو اجملاهدين زكاة فيما ليس له مالك معني، ك** ال  
وحنو ذلك، خبالف املوقوفة على معني كابنه، أو على مجاعة كذريته، فتجب فيها الزكاة على الصحيح، بناء 

، فأشبه غري املوقوف، وكونه ال على أن امللك يف املوقوف ينتقل إىل املوقوف عليه، وهو ميلكه ملكا مستقرا
ميلك التصرف يف رقبة املوقوف، ال يضعف من ملكيته، ألن أبرز مظهر للملك أن صاحبه أحق ابالنتفاع 

 ابململوك من غريه، وأن أحدا ال ميلك أن يهيجه عنه، وهذا قائم يف مسألتنا.  
نفية إىل أنه ال زكاة فيما ليس له مالك ومسألة الزكاة يف األموال املوقوفة حمل خالف بني العلماء، فذهب احل

 معني، وبناء على ذلك فال جتب الزكاة يف األموال املوقوفة مطلقا. 
وذهب املالكية إىل أنه ال زكاة يف املوصى به لغري معينني، بينما جتب الزكاة يف املوقوف ولو على غري معني 

الواقف، وبناء على هذا، فلو وقف نقودا كمساجد، أو بين متيم، ألن الوقف عندهم ال خيرجه عن ملك  
للسلف، وجب عليه أن يزكيها كلما مر عليها حول إن ل يتسلفها أحد، فإن تسلفها أحد زكيت بعد قبضها 

 منه لعام واحد. 
السابق، أنه إذا كان الوقف على غري معني فال زكاة فيه، وإن كان   التفصيل  الشافعية واحلنابلة إىل  وذهب 

 [23/236فتجب فيه الزكاة عند احلنابلة، وهو قول عند الشافعية. ]املوسوعة الكويتية  الوقف على معني
 استقرار الملكثانيا: 

معناه أن يتصرف فيه ، و أن تكون ملكية املال مطلقةيعرب عنه بعض الفقهاء ابمللك التام أو  ** استقرار امللك  
 .للتلف فال يكون امللك عرضة، وفوائده حاصلة له، على حسب اختياره

 ودليل هذا الشرط أمران: 
أمواهلم صدقة{، وقوله }والذين ْخذ من  }أوال: إضافة األموال إىل أرابهبا يف القرآن والسنة يف مثل قوله تعاىل:   

النيب   اإلضافة  : )إن هللا افرتض عليهم يف أمواهلم(، وهذه  -صلى هللا عليه وسلم-يف أمواهلم حق{، وقول 
هبم،  ختتص  أي األموال اليت هلم، وال تكون هلم، إال إذا كانوا ميلكوهنا حبيث    (أمواهلم )تقتضي امللكية، إذ معىن

 هبا. االنتفاع غريهم حبق  وتضاف إليهم، وميتازون على
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قراء واملساكني وسائر املصارف، والتمليك إمنا هو فرع فاثنيا: أن الزكاة فيها متليك املال للمستحقني هلا، من ال
 !يئا ال ميلكه هو؟شكيف ميلك اإلنسان غريه   عن امللك، إذ

 ويتفرع على هذا الشرط أنه ال جتب الزكاة يف األمثلة اآلتية:  
 . وتنفسخ اإلجارة،  ألنه من اجلائز أن ينهدم البيت، ل متام املدة فإهنا ليست مستقرةاألجرة قب -1
لو أعطيت شخصا مائة ألف : مثاله، حصة املضارب من الربح فال زكاة فيها ألن الربح وقاية لرأس املال -2

املضارب ألهنا عرضة  فال زكاة يف حصة  ،  للمالك النصف وللمضارب النصف،  ليتجر هبا فرحبت عشرة آالف
وهذا ،  وحصة املالك من الربح فيها الزكاة ألهنا اتبعة ألصل مستقر،  إذ لو خسر املال فال شيء له  ؛للتلف

 مذهب احلنابلة وقول عند الشافعية. 
، واستدلوا الشيخ السعدي  هواختار وذهب اجلمهور إىل وجوب زكاته على العامل قبل القسمة إذا بلغت نصااب،  

فإن هذه العلة ،  وكون هذا الربح وقاية لرأس املال ليس مانعا من إجياب الزكاة،   عمومات النصوصدخوهلا يفب
 . فهي كلها حتت خطر النقص والتلف وغري ذلك من اآلفات ، موجودة يف أصل املال ويف مجيع أموال الناس

. ]نوازل الزكاة األول هو األقرب ، والقول  ويف قول عند الشافعية أن ربح العامل جتب زكاته على رب املال
 [230ص
وبقيت عند العبد سنة فإنه ال زكاة فيها على ،  دين الكتابة أي إذا اشرتى العبد نفسه من سيده بدراهم  -3

فإنه يسقط  ،  وإذا كان ال يستطيع أن يويف،  فيقول ال أستطيع أن أويف،  ألن العبد ميلك تعجيز نفسه،  السيد
 . به فيكون الدين حينئذ غري مستقر عنه املال الذي اشرتى نفسه

ال جتب الزكاة يف :  وهلذا قال العلماء،  فإنه ال زكاة فيها ،  كأموال الدولة،  األموال اليت ال مالك هلا معني  -4
 . مال الفيء وال يف مخس الغنيمة

 زكاة  وحال عليه احلول فال،  وجعلت يف خزينة الدولة حىت يتم توزيعها ،  إذا مجعت الزكاة وكانت نصااب  -5
 . فيها
 [ 128املال امللتقط يف أثناء حول التعريف، فإن امللتقط ال ميلكه فليس فيه زكاة. ]فقه الزكاة ص -6
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هل مملوك للدائن، لكنه ليس حتت يده، ومن هنا اختلف العلماء  فالدين  ،  اختلف العلماء يف زكاة الدين  **
حق كان له أو  أجرة،  أومثن مبيع أو قرض كله دين  ويشمل ذلك من كان ؟ إذا قبضه أم ال يلزمه يلزمه زكاته

 . وديعةأو عارية ك
، وهذا القول منقول عن عائشة نه غري انم فلم جتب زكاته؛ ألإىل أنه ال زكاة يف الدينبعض السلف    فذهب

 ، وعطاء وعكرمة.-رضي هللا عنهم -وابن عمر 
 والدين املؤجل: ال غري مرجو األداءاحلدين الاء، و مرجو األدواجلمهور يفرقون بني الدين احلال 

أن زكاته   واحلنابلة فمذهب احلنفيةله،  ابذل  ، مليءهو ما كان على مقر به ،مرجو األداءاحلال أوال: الدين 
جتب على صاحبه كل عام ألنه مال مملوك له، إال أنه ال جيب عليه إخراج الزكاة منه ما ل يقبضه، فإذا قبضه 

 .، ولو استغرقت زكاته كل املاللكل ما مضى من السننيزكاه 
عبد  ، فعن  ه عن عمر وعثمان وجابر وابن عمرودليل ذلك ورود،  وهو أفضلوإن شاء زكاه كل سنة بسنته  

 ، إذا خرج العطاء مجع عمر أموال التجارة"أنه كان    :الرمحن بن عبد القارىء وكان على بيت املال يف زمن عمر
 [. 2/407" ]مصنف ابن أيب شيبة ها مث أيخذ الزكاة من الشاهد والغائبفحسب عاجلها وآجل 

،  لو شئت تقاضيته من صاحبه   ،أن عثمان كان يقول إن الصدقة جتب يف الدين"  :عن السائب بن يزيدو 
 " ]أبو عبيد يف كتاب األموال[  تدعه حياء أو مصانعة ففيه الصدقة يءوالذي هو على مل 

ؤخر الزكاة حىت يقبضه فيزكيه مرة واحدة عن السنني الفائتة مع أن الزكاة واجبة قيل: كيف جيوز له أن يفإن  
 على الفور؟ 

فلما كان هذا ،  نسياان أو ظلما  هأو جيحد،  أو يعسر،  عند املدينال  املأن فيه احتماال أن يتلف  :  فاجلواب 
وألنه ال ينتفع به يف احلال، وليس من املواساة  ،  ؤخر إخراج الزكاة حىت يقبضهَص له أن ياالحتمال قائما ر خِ  

 أن خيرج زكاة مال ال ينتفع به.  
ليست من هذا النوع، بل جيب إخراج زكاهتا عند فالوديعة اليت يقدر صاحبها أن أيخذها يف أي وقت  أما  

 احلول. 
ذي هو بيده، ألنه  لنه جيب إخراج زكاة الدين املرجو األداء يف هناية كل حول، كاملال اأ  ومذهب الشافعي
 قادر على أخذه. 
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زكاة ملا مر من األعوام   -على غريه  للمكلفالذي  -يفصلون يف زكاة الديون، فال يوجبون يف الدين    واملالكية
يقبضه، فإذا قبضه زكاه لعام واحد، كاملال املغصوب واملدفون بصحراء أو عمران ضل حىت  وإن كان مرجوا  

 قط من صاحبه، فكله ال يزكى إال إذا عاد لربه فيزكيه لسنة واحدة. ضاع أو س  صاحبه عنه، واملال الذي 
ويبيعها ابلسعر   عالذي يشرتي السل ،  منها إال الديون املرجوة للتاجر املدير  وهذا عام يف كل الديون، ال يستثىن

نقوده وسلعه   نفإنه حيسب ديونه التجارية خاصة م،  وحنوها واألدوات    واألقمشةكتجار البقاالت  ،  احلاضر
 .كل عام  ويزكيها

على وجوب الزكاة على التاجر املدير أبن ضبط حول كل دين نشأ من سلعة ابعها التاجر املدير مع واستدلوا  
الزكاة أضرران ابلفقراء  به، وإذا أسقطنا  ألزمناه بذلك أضرران  فإذا  التعامالت وتكرر األايم فيه عسر،  تكرر 

 .ل له يوم يف السنة يقوم فيه عروضه ويزكي القيمة فكانت املصلحة اجلامعة أبن جيع
، وسيأيت مزيد يف شرط وبعض الديون ال زكاة فيه، وهو ما ل يقبض من حنو هبة أو مهر أو عوض جناية

 . النماء
 عدم وجوب الزكاة يف الدين مطلقا. احلنابلة إىلوهو رواية عند  وذهب الظاهرية

أو على ، أو غائب منقطع خربه، أو غين غري ابذل، الدين على معسرك،  غري مرجو األداءاثنيا: الدين احلال 
 شخص ال ميكن مطالبته كاحلاكم مثال، وفيه مذاهب للعلماء.

أنه ال زكاة    وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية   وهو رواية عن اإلمام أمحد وقول عند الشافعية  احلنفيةفذهب  
 االنتفاع به. فيه لعدم متام امللك، ألنه غري مقدور على 

كان الدين ماشية فال  إذا  ما  ، واستثنوا يزكيه إذا قبضه ملا مضى من السننيأنه إىل   واحلنابلة  وذهب الشافعية
 .زكاة فيه، ألن شرط الزكاة يف املاشية عندهم السوم، وما يف الذمة ال يتصف ابلسوم

 إن كان مما فيه الزكاة يزكيه إذا قبضه لعام واحد وإن أقام عند املدين أعواما. إىل أنه  وذهب املالكية
إذ كيف نوجب ،  وإسقاط الزكاة عنه ملا مضى من السنني فيه تيسري على املالك والصحيح أنه ال زكاة فيه،  

 .ملعسر وهو إنظاره، ففيه مصلحتانوفيه أيضا تيسري على ا، عليه الزكاة مع وجوب إنظار املعسر
 ؟ احلولينتظر حىت حيول عليه أم ، هل يزكيه سنة القبضمث بعد قبضه لذلك الدين 
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فاحلنفية على أنه ال زكاة فيه إال بعد قبضه ومرور حول عليه، وهو اختيار شيخ    كما سبق  فيه قوالن للعلماء
 . اإلسالم ابن تيمية
وألنه قد ،  جيب إخراج زكاهتا عند احلصول عليهاألنه يشبه الثمرة اليت  ،  أنه يزكيه سنة القبضومذهب املالكية  

،  3/70]املغين    ، وهو اختيار شيخنا رمحه هللا.شهر من السنة قبل أن خيرجه دينا يكون مضى على الدين أ 
 [202نوازل الزكاة ص، 23/238املوسوعة الكويتية ، 3/22اإلنصاف 

فيجري فيه اخلالف    ،ألن صاحبه غري متمكن من قبضه يف احلالمبنزلة الدين على املعسر؛    الدين املؤجلاثلثا:  
 السابق. 

من تعامالت جتارية جرى التأجيل فيها    يء لزكاة جتب يف الدين املؤجل الناشأن اوذهب بعض املعاصرين إىل  
 ول. ابختيار العاقدين، وتقو م الديون املؤجلة بقيمتها احلالة العادلة عند كل ح

مال مملوك لصاحبه ملكا   ،الدين املؤجل الناشئ من عقد الزم ن  فأل،  ون الزكاة جتب يف الديون املؤجلةأما ك
 بعموم آايت وجوب الزكاة.   دين ابلعقد الالزم، فيكون مشموالاتما، وقد استقر يف ذمة امل 

 ه. أنه تصح احلوالة به ويصح اإلبراء من ،ومما يدل على أن هذا الدين اتم امللك 
الديون التجارية الناشئة عن التأجيل تعد أمواال انمية من حني إجراء العقد؛ ألن الربح قد زاد مقابل  وأيضا فإن  

األجل، والتعامل اآلجل جمال من جماالت االسرتابح بل هو يف العصر احلاضر من أبرزها خاصة يف املؤسسات 
 التمويلية. 

تنشأ ابختيار العاقدين أهنا ديون مرجوة خاصة يف ديون املؤسسات املالية ن األصل يف الديون التجارية اليت  وأل
اليت خيضع إنشاء الديون فيها لكثري من الضوابط االئتمانية إضافة إىل ما يرصد هلا من خمصصات مما قلل 

 التعثر يف الديون، وجعل األصل فيها أهنا ديون مرجوة. 
ن إجياب الزكاة على الدائن يف دينه كله كل عام ال يف قيمته فأل  ؛ ةة تقدر بقيمتها احلالأما كون الديون املؤجل 

نه  الفعلية عند حلول الزكاة فيه إجحاف مباله؛ ألن الدين قد يؤجل حتصيله لعشر سنوات أو أكثر مما يعين أ
مع أنه ل ينتفع به طوال هذه املدة،  (  10% مضروبة يف  2.5)كل سنة  من قيمة الدين كزكاة  %25سيدفع  

 .هو قادر على قبضهوال 
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، ألن ما زاد على  س كل الدين بل قيمته احلالة فقطن الذي استقر ملك الدائن عليه من دينه املؤجل ليوأل
  القيمة احلالة جعل يف مقابل األجل، واألجل ل ميض بعد.

السلعة تساوي مائة حالة، وابعها مب إذا كانت  أنه  بقيمتها احلالة  املؤجلة  الديون  ائة وعشرين ومعىن تقدير 
، أما العشرة  زمنه  العشرة هي القسط الذي مرألن    فقط؛  مائة وعشرة  ،مؤجلة لسنتني، فإنه يزكي بعد مرور سنة

 الثانية فجعلت يف مقابل أتجيل السنة الثانية ول حيصل التأجيل بعد.  
كان الربح مقسطا على   فإن الدائن يكون قد زكى رأس املال كله كل عام، وإذا  ،والنتيجة أنه إذا مت األجل كله

ثالثة أقساط، فإن القسط األول من األقساط الثالثة زكاه ثالثة سنني، والقسط الثاين زكاه سنتني، والقسط  
]االجتاهات .  الثالث زكاه سنة واحدة فقط، وذلك على افرتاض أن الدائن ل يقبض دينه إال يف هناية األجل

 [17الفقهية يف زكاة الديون ص 
مالكه  كان  وهو كل مال  ،  -بكسر الضاد وفتح امليم-  الضِ َمارمال  الزكاة يف    وجوبلماء يف  ** اختلف الع
،  واملال الساقط يف البحر ،  واملال املفقود  ،البعري الضالومثاله  حتت يده،    ليس   هاالنتفاع به لكون  غري قادر على

صوب الذي ال يقدر واملال املغ  ،اجملحود إذا ل يكن للمالك بينة  والدينة،  واملال الذي أخذه السلطان مصادر 
، وما دفنه ونسيه أو جهل عند من هو، وقد اختلف واملسروق الذي ال يدري من سرقه،  صاحبه على أخذه

 العلماء فيه على أقوال: 
فيه، واستدلوا  زكاة    أنه الوهو مذهب احلنفية ورواية عن أمحد واختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية  :  القول األول

 2/393أورده الزيلعي يف نصب الراية  أنه قال: "ال زكاة يف مال الضمار" ]  -رضي هللا عنه-مبا يروى عن علي  
 [ وقال: غريب

ومن التعليل قالوا إن امللك يف مال الضمار انقص، فهو مبنزلة املال امليؤوس منه، ومبنزلة الدين غري مرجو األداء، 
  ، كن االنتفاع به والتصرف فيه وألن املال إذا ل ميوهو أيضا مال غري انم، ففقد شرطي استقرار امللك والنماء،  

 .به غنيا ال يكون املالك فإن 
، وهذا القول مروي عن احلسن وعطاء لعام واحدمذهب املالكية أنه يزكيه إذا عثر عليه    وهو:  القول الثاين

 وعمر بن عبد العزيز، وهو اختيار شيخنا رمحه هللا. 
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فإن ،  لكن ال جيب دفعها حىت يعود املالو وهو مذهب الشافعية واحلنابلة أنه جتب الزكاة فيه،  :  القول الثالث
 ا. املاضية كلهعن السنوات أخرجها صاحبه عاد 

ن زكاه لسنة احتياطا فحسن، وإال فإ،  أنه ال زكاة فيه مطلقاوالصحيح كما سبق يف زكاة الدين امليؤوس منه  
 [23/237فال جيب ذلك. ]املوسوعة الكويتية 

وسئل رمحه هللا عن صداق املرأة على زوجها متر عليه السنون املتوالية ال ميكنها  قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: "
ليها الصداق بعد مدة من السنني إو يدفع  أهنا تتعوض عن صداقها بعقار  إمث  ،  مطالبته به لئال يقع بينهما فرقة

 ؟  فهل جتب زكاة السنني املاضية أم إىل أن حيول احلول من حني قبضت الصداق
 : ة فيها للعلماء أقوالألفأجاب احلمد هلل هذه املس 

وأمحد وقد   الشافعيمذهب    يف و معسرا كأحد القولني  أقيل جيب تزكية السنني املاضية سواء كان الزوج موسرا  
 .صحاهبما أنصره طائفة من 

 .مذهبهماآلخر يف ذا ل ميكن متكينه من القبض كالقول اإوقيل جيب مع يساره ومتكنها من قبضها دون ما 
 .ذهب أمحدم يفحدة كقول مالك وقول وقيل جتب لسنة وا

من يوجبها للسنني املاضية حىت ألقوال  وأضعف ا،  محدأمذهب    يفوقيل ال جتب حبال كقول أىب حنيفة وقول  
 ...  ن هذا القول ابطل إف، مع العجز عن قبضه

، و يوجب فيه زكاة واحدة عند القبضأ،  قوال قول من ال يوجب فيه شيئا حبال حىت حيول عليه احلولوأقرب األ
مذهب أمحد وهللا    يف وكالمها قيل به  ،  ىب حنيفة وهذا قول مالك أوهذا قول  ،  ه وجه وهذا وجهفهذا القول ل

 [25/47جمموع الفتاوى " ]أعلم
 : فيه خالف بني العلماء  يف حكم الدين على معسر؟هل هو  ** الدين الذي للولد على والده املوسر

، وال لولد مطالبة أبيه ابلدينل ألنه ال ميكن  ،  زكاة فيه ال  والده  على  للولد  الدين الذي  يرى أن  فمن العلماء من  
صلى -جاء رجل إىل النيب  ) وقد ثبت من حديث جابر وعبد هللا بن عمرو مرفوعا:  ،  إحضاره عند القاضي

واحلديث اختلف  ،  2292جه  ( ]أنت ومالك ألبيك فقال: إن أيب اجتاح مايل، فقال:    -هللا عليه وسلم
احلافظ يف    وقد صححهالعلماء يف صحته،   امللقن، وحسنه  العالية  ابن  احلافظ:  ،  2/134املطالب  وقال 
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، فكان [وصححه األلباين،  5/250" فتح الباري  وجواز االحتجاج به،  مجموع طرقه ال حتطه عن القوة"ف
 . ذلك كالدين الذي على املعسر

ينو الوالد متلك ما أخذه، فإن    ومن العلماء من يرى أن الدين الذي يف ذمة الوالد ال مينع وجوب الزكاة، ما ل
نوى متلك ما أخذه خرج املال من ملك الولد إىل والده، وإن ل ينو ذلك كانت الزكاة واجبة على االبن حال 

 يسار األب.
، الدين الذي له على أبيه األشبه عندي أن يكون مبنزلة املال الضال فيخرج على الروايتنيوقال شيخ اإلسالم: "

ولو قيل ال تلزمه زكاته مبنزلة دين ،  فقد حيل بينه وبينه،  فإن االبن غري ممكن من املطالبة به ووجهه ظاهر  
 [5/369" ]الفتاوى الكربى الكتابة لكان متوجها 

ذكر فقد حيل بينه وبني التصرف يف ماله واالنتفاع به،    ،** اختلف العلماء فيمن كان مأسورا أو مسجوان
ب الزكاة عليه، ألنه لو تصرف يف ماله ببيع وهبة وحنومها نفذ، وكذا لو وكل ابن قدامة أن ذلك ال مينع وجو 

 يف ماله نفذت الوكالة.
الزكاة يف أمواله الباطنة، ألنه بذلك يكون مغلواب  وفرق املالكية بني املال الباطن، واملال الظاهر، فقالوا تسقط 
، كما  يها إذا أطلق لسنة واحدة كاألموال الضائعةعلى عدم التنمية فيكون ماله حينئذ كاملال الضائع، ولذا يزك
 . فيها أصال سبق يف مال الضمار، وقال بعض املالكية بل ال زكاة عليه 

الظاهر املأسور واملسجون    جيوز أخذ الزكاة من مالعند املالكية فال تسقط فيه الزكاة، بل  أما املال الظاهر  
 [23/237مقام نيته. ]املوسوعة الكويتية  وجتزئ، وال يضر عدم النية، ألن نية املخرج تقوم

 على أقوال: ** اختلف العلماء يف األجرة املعجلة سلفا
وهو مذهب احلنابلة وهو قول عند الشافعية أن األجرة املعجلة لسنني إذا حال عليها احلول   القول األول:

جواز تصرفه فيها، وإن كان رمبا  بدليل    ،جتب على املؤجر زكاهتا كلها، ألنه ميلكها ملكا اتما من حني العقد
 .يلحقه دين بعد احلول ابلفسخ الطارئ

دارا ال زكاة على املؤجر فيما قبضه مقدما إال بتمام ملكه، فلو آجر  : وهو مذهب املالكية أنه  القول الثاين
ثالث سنني بستني دينارا، كل سنة بعشرين، وقبض الستني معجلة، فإذا مر على ذلك حول فال زكاة عليه، 
ألن العشرين اليت هي أجرة السنة األوىل ل يتحقق ملكه هلا إال ابنقضائها، ألهنا كانت عنده مبثابة الوديعة، 
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مر الثالث زكى أربعني إال ما أنقصته الزكاة،  فلم ميلكها حوال كامال، فإذا مر احلول الثاين زكى عشرين، وإذا  
 فإذا مر الرابع زكى اجلميع.  

ال جتب إال زكاة ما استقر، ألن ما ل يستقر معرض  : وهو مذهب الشافعية وقول عند املالكية أنه  القول الثالث
من أول   ه هلاملكأنه  ؛ ألنه بتمام احلول األول تبني  بتمام احلول األول  للسقوط، فتجب زكاة العشرين األوىل

وإذا مت احلول الثاين فعليه زكاة عشرين لسنة وهي اليت زكاها يف آخر السنة األوىل،    ملك اتم مستقر،  احلول
]املوسوعة الكويتية    .، وهكذا، حيث مر عليها سنتانوزكاة عشرين لسنتني، وهي اليت استقر عليها ملكه اآلن

3/240] 
، وسبب اخلالف أن مال احملجور عليه يتنازعه أمران،  ه حلق غريه ** اختلف العلماء يف مال احملجور علي

فمن نظر إىل أن هذا املال ملك للمحجور عليه ،  حق الغرماء:  والثاين،  امللك السابق للمحجور عليه:  األول
ا ومن هن،  ومن نظر إىل أن هذا املال ال ميلكه احملجور عليه ملكا اتما ل يوجب فيه الزكاة،  أوجب فيه الزكاة

 :  اختلف العلماء يف هذه املسألة على أقوال
 أنه جتب الزكاة يف مال احملجور عليه. : القول األول
 أنه ال جتب الزكاة يف مال احملجور عليه. : القول الثاين

، وإن كان من غريها ل جتب فيه الزكاة ،  أنه إذا كان املال من سائمة هبيمة األنعام ففيه الزكاة:  القول الثالث
 والفرق أن السائمة حيصل مناؤها ونتاجها بغري تصرف منه خبالف غريها. 

القاضي فإن عني ، ال جيب اإلخراج إال عند التمكنلكن ، الزكاة يف مال احملجور عليهجتب أنه : القول الرابع
 . لضعف ملكه وكوهنم أحق بهئا من مال احملجور عليه فال زكاة عليه حينئذ لكل غرمي شي
كما سيأيت   إال إذا كان دينه أكثر من مالهال يكون  على املدين   أعلم القول الثاين، ألن احلجر  واألقرب وهللا

يف ابب احلجر، ويكون بطلب الغرماء، وإذا كان كذلك فإنه سيقسم ماله على الغرماء فال يكون ملكه اتما 
 وقت احلجر عليه.

اضي للغرماء كاملال املغصوب تشبيها للمنع الشرعي ال جتب الزكاة يف املال الذي حجر عليه الق"  :املرداويقال  
وقال األزجي ،  اختاره املصنف والشارح والقاضي وقدمه يف الرعايتنيملنع احلسي هذا الصحيح من املذهب،  اب

: وقيل، إطالق اخلالف: وظاهر الفروع، اختاره أبو املعايل، هذا بعيد بل إحلاقه مبال الديون أقرب : يف النهاية 
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إن قضى :  وقال أبو املعايل،  خبالف غريها  صول النماء والنتاج من غري تصرفال سائمة زكاها حلإن كان امل
وإن مسى لكل غرمي :  قال،  فهو الذي ملك نصااب وعليه دين   ول يفضل شيء من مالهاحلاكم ديونه من ماله  

. وإن حجر .انتهىمع بقاء ملكه لضعفه بتسليط احلاكم لغرميه على أخذ حقه  فال زكاة عليهبعض أعيان ماله  
، سقط إن كان قبل متكنه من اإلخراجت:  وقيل،  عليه بعد وجوهبا ل تسقط الزكاة على الصحيح من املذهب

 [27/ 3" ]اإلنصاف : وهو بعيدوابن متيم قال يف احلواشي
لزمه )أو ل يستغرقه كما فهم ابألوىل  (النصاب )الذي عليه  (من استغرق دينه): "ويف أسىن املطالب للشافعية 

وإن حجر عليه  ، )سواء كان هلل تعاىل أم آلدمي إلطالق األدلة وألن ماله ال يتعني صرفه إىل الدين  (زكاته
على ما يقتضيه    (فإن عني لكل غرمي شيء، )فتجب زكاته وال جيب اإلخراج إال عند التمكن  (فكاملغصوب 

وال على املالك ،  عليهم لعدم ملكهم  (احلول ول أيخذه فال زكاة فيه)عليه    (كن من أخذه وحالومت)التقسيط  
وهو ظاهر فيما إذا أخذوه بعد احلول فلو تركوه له فينبغي أن تلزمه الزكاة لتبني ، لضعف ملكه وكوهنم أحق به
 [ 1/356] "عليهاستقرار ملكه مث عدم لزومها 

وعند القاضي والشيخ  ،  عند أيب املعايل واألزجيس حمجور عليه روايتا مدين  ويف مال مفل "  :وقال ابن مفلح
إن عني حاكم لكل غرمي شيئا فال زكاة  :  قال أبو املعايل،  يزكي سائمة لنمائها بال تصرف:  وقيل،  كمغصوب 

وهل له  ، بلى إن كان قبل متكنه من اإلخراج: وقيل، وإن حجر عليه بعد وجوهبا ل تسقط،  لضعف ملكه إذا
 [2/330]الفروع   " ؟ فيه وجهانإخراجها منه

وإال ،  فإن كان التلف عن تعد أو تفريط لزمه الضمان،  ابعد وجوب الزكاة وقبل أدائه  ** من تلفت أمواله
وهذا القول هو  يتعد ول يفرط فال ضمان عليه،  واألمني إذا ل،  ل يلزمه ألن الزكاة بعد وجوهبا أمانة عنده

سالم ابن تيمية واملوفق ابن قدامة، أما املشهور يف مذهب احلنابلة فهو أنه يضمن مطلقا ألنه اختيار شيخ اإل
ملا وجبت الزكاة صار دينا يف ذمته فأشبه ديون العباد، والراجح هو القول األول، وسوف أييت أن الزكاة واجبة  

 .يف الذمة لكنها متعلقة ابلنصاب 
 أن يكون المال نامياثالثا: 

  ( ليس على املسلم يف عبده وال فرسه صدقة)مرفوعا:    -رضي هللا عنه-ذا الشرط حديث أيب هريرة  دليل ه  **
 " احلديث أصل يف أن أموال القنية ال زكاة فيها هذا"النووي:  ، قال [982م ، 1463خ ]
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ال يصري به املزكي مواساة الفقراء على وجه    ،املقصود من الزكاة ابإلضافة إىل االبتالءومن الناحية العقلية، فإن  
فقريا، أبن يعطي من فضل ماله قليال من كثري، واإلجياب يف املال الذي ال مناء له يؤدي إىل خالف ذلك مع 

 .تكرر السنني
والنماء متحقق يف السوائم ابلدر والنسل، ويف األموال املعدة للتجارة، واألرض الزراعية العشرية، وسائر األموال 

بل تكفي القدرة على االستنماء بكون املال يف يده أو    ،ابلفعلوال يشرتط حتقق النماء    اليت جتب فيها الزكاة، 
 يد انئبه.  

وهبذا الشرط خرجت الثياب اليت ال تراد لتجارة سواء كان صاحبها حمتاجا إليها أو ال، وأاثث املنزل، واحلوانيت،  
 تعد للدر والنسل، بل كانت معدة للحرث،  والعقارات، والكتب ألهلها أو غري أهلها، وخرجت األنعام اليت ل

 .أو الركوب، أو اللحم

  ال يشرتط فيهما النماء ابلفعل، ألهنما للنماء خلقة، فتجب الزكاة فيهما، نوى التجارة فالذهب والفضة  أما  
 [139، فقه الزكاة ص23/241]املوسوعة الكويتية أو ل ينو أصال، أو نوى النفقة. 

النماء يف ماشوال" العلماء، أن زكاة الزروع والثمار، ال تتكرر بتكرررتاط  احلول، فإذا وجب   ل الزكاة، قرر 
ألن الزكاة إمنا    ؛وإن بقيت يف يد مالكها سننيشيء،  ال جيب فيهما بعد ذلك  ف العشر يف الزروع والثمار،  

 . النماءمنقطع تكرر يف األموال النامية، وما ادخر من زرع ومثر فهو 
الذي لإلنسان على -يف تطبيق شرط النماء هو مذهب مالك، فإنه ال يوجب يف الدين  ولعل أوسع املذاهب  

وإن كان مرجوا    -غريه األعوام  مر من  ملا  املغصوب حىت  زكاة  واحد، كاملال  لعام  قبضه زكاه  فإذا  يقبضه، 
يزكى إال إذا ضاع أو سقط من صاحبه، فكله ال    واملدفون بصحراء أو عمران ضل صاحبه عنه، واملال الذي

 عاد لربه فيزكيه لسنة واحدة.
ويبيعها ابلسعر   عالذي يشرتي السل ،  منها إال الديون املرجوة للتاجر املدير  وهذا عام يف كل الديون، ال يستثىن

 كل عام.  نقوده وسلعه ويزكيها نفإنه حيسب ديونه التجارية خاصة م، احلاضر
مال غري انم، فال تتعلق به الزكاة، ألهنا   -وإن كان على ملك صاحبه-الكية يف عدم زكاة الدين: أنه  وحجة امل

 إمنا جتب يف املال النامي. 
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غالء األسعار   اويعين به الذي يشرتي السلعة ويرتبص هب،  مالك إىل أن التاجر احملتكر اإلمام  وكذلك ذهب  
 الزكاة يف قيمة سلعة كل عام.  ال جتب عليه ،ون أراضي البناء وحنوها منتظرين غالءهارت ش كالذين ي  ،فيبيعها

بيع سنني؛ ألن السلعة إذا بقيت ليبلغ نصااب زكاه لسنة واحدة، وإن بقي يف يده قبل ابل إذا ابع منها ما  
،  143" ]فقه الزكاة صسنني مث بيعت ل حيصل فيها النماء إال مرة واحدة، فال جتب الزكاة إال مرة واحدةعنده  
316] 

فهل عليه زكاة يف ،  ول جيد من يشرتيها منه بقليل وال بكثري،  وقت الغالء مث كسدتأرضا  إن اشرتى  **  
 ؟ مدة الكساد أم ال

ألن هذا يشبه الدين على املعسر يف عدم التصرف فيه  ،  يرى بعض العلماء أنه ال شيء عليه يف هذه احلال
وفيه موافقة ،  فيه تيسري على األمةوهذا  ،  فإذا ابعها حينئذ قلنا زك لسنة البيع فقط،  حىت يتمكن من بيعها

واألرض نفسها ليست ماال زكواي يف ذاهتا حىت ،  ألن هذا الرجل ينتظر من يقول بعين وال يريد رحبا،  للقواعد
فهي كذلك ال تزيد لكن ال شك أن  ،  أما الدراهم املبقاة يف البنك أو الصندوق،  نقول جتب الزكاة يف عينها 

وأما الزكاة يف العروض فهي  ،   األرض الكاسدة أن الزكاة واجبة يف عني الدراهم والفرق بينها وبني،  فيها زكاة 
 ، فهي مبنزلة الدين على املعسر.وقيمتها حني الكساد غري مقدور عليها، يف قيمتها
 الحاجات األصلية  أن يكون زائدا علىرابعا: 

لم املقتناة ألهلها وغري أهلها ولو كانت وبناء عليه قالوا: ال زكاة يف كتب الع  ،هذا الشرط يذكره احلنفية**  
 تساوي نصبا، وكذا دار السكىن وأاثث املنزل ودواب الركوب وحنو ذلك.  

تاج إليها حاجة أصلية ال تكون يف العادة  ن؛ ألويغين عن هذا الشرط ما سبق يف شرط النماء األشياء اليت حي 
 [ 150، فقه الزكاة ص23/242]املوسوعة الكويتية  . انمية وال م َعدة للنماء

ومما يدل على هذا الشرط ما سيأيت يف اخلرص يف زكاة اخلارج من األرض، حيث إنه يرتك ألهل الزروع والثمار 
، ورعاية ملصاحلهم، حيث إن الثلث أو الربع الثلث أو الربع توسعة على أرابب األموال  -على القول الراجح-

 [367]فقه الزكاة  م األصلية.داخل يف حوائجه
 حوالن الحول خامسا: 
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ال زكاة  : )مرفوعا -رضي هللا عنها  -ويدل لذلك حديث عائشة ، ال زكاة يف مال حىت حيول عليه احلول** 
 [3/254وصححه األلباين، اإلرواء ، 1792جه ] (يف مال حىت حيول عليه احلول

أبو داود وأمحد والبيهقي من رواية   (ىت حيول عليه احلولال زكاة يف مال ح: )"حديثقال احلافظ ابن حجر: 
والدارقطين من حديث أنس وفيه حسان بن سياه وهو ضعيف وقد تفرد ،  احلارث وعاصم بن ضمرة عن علي

وابن ماجة والدارقطين والبيهقي والعقيلي يف الضعفاء من حديث عائشة وفيه حارثة بن أيب ،  به عن اثبت
ه الدارقطين والبيهقي من حديث بن عمر وفيه إمساعيل بن عياش وحديثه عن غري وروا ،  الرجال وهو ضعيف 
وقد رواه بن منري ومعتمر وغريمها عن شيخه فيه وهو عبيد هللا بن عمر الراوي له عن انفع ،  أهل الشام ضعيف

 [2/156التلخيص احلبري ] فوقفه وصحح الدارقطين يف العلل املوقوف"
التلخيص  ،وله شاهد من حديث علي احلافظ يف  تعضده  ،  "حديث علي ال أبس إبسناده :  وقال  واآلاثر 

 فيصلح للحجة" 
وحال عليها احلول ففيها مخسة    ، إذا كانت لك مائتا درهم: )وحديث علي املشار إليه هو ما رواه مرفوعا

نارا فإذا كان لك عشرون دي  ، حىت يكون لك عشرون دينارا  -يعين يف الذهب-، وليس عليك شيء  دراهم
 [1572د ] ( وحال عليها احلول ففيها نصف دينار
لكن للحديث وصوب الدارقطين وقفه على علي،  ،  ويف صحته وضعفه،  واختلف العلماء يف رفع احلديث ووقفه

وكذلك صححه ، وقد نقل الرتمذي عن البخاري تصحيح احلديث، شواهد كثرية يرتقي هبا لالحتجاج والرفع
واحلديث صححه ،  وقد اختلف يف رفعه"  ،"وهو حسنيف بلوغ املرام، وقال:  جر  احلافظ ابن حوقال  ،  النووي
 [ 396-2/391أضواء البيان ، 289/ 3اإلرواء ]ينظر:  األلباين

 ** يستثىن من هذا الشرط ما أييت: 
فاحلبوب والثمار ال يشرتط ،  ومسي معشرا لوجوب العشر أو نصفه فيه،  وهو اخلارج من األرض:  املعشر  -1

فإذا كان عند اإلنسان مثر ابلغ للنصاب فإنه  {،  وآتوا حقه يوم حصاده}ويدل هلذا قوله تعاىل  ،  احلولهلا  
 .وال جتب مرة أخرى، جتب فيه الزكاة مرة واحدة

 ، وسيأيت التفصيل فيها. وربح التجارة نتاج السائمة -2
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واتفق العلماء على عدم اشرتاط ، فهذا فيه اخلمس مبجرد وجوبه، وهو ما يوجد من زمن اجلاهلية: الركاز -3
وألن ،  [1710م  ،  1499خ  ]  ( يف الركاز اخلمس)مرفوعا:    -رضي هللا عنه-احلول فيه، حلديث أيب هريرة  

 . وجوده يشبه وجود الثمار 
فلو أن إنساان عثر على معدن ذهب أو فضة واستخرج منه نصااب فيجب أداء زكاته فورا قبل :  املعدن  -4

 .والدليل أنه أشبه ابلثمار من غريها، متام احلول
الشرط األجرة، فأوجب  ** استثىن شيخ اإلسالم فيها    من هذا  القبضالزكاة  ألهنا مثل اخلارج من ،  عند 

فإذا حال احلول ،  وقال داود الظاهري إنه جتب الزكاة يف املال إذا ملك النصاب األرض من احلبوب والثمار،  
حلديث عائشة  ،  وأنه ال جتب الزكاة إال إذا حال احلول،  ليه اجلمهوروالراجح ما ذهب إ،  وجبت مرة أخرى

 وال يسأهلم عن املال ،  كان يبعث العمال لقبض الزكاة كل عام  -صلى هللا عليه وسلم-وألن النيب  ،  السابق
 [5/369]الفتاوى الكربى  ويف عقد اإلجارة يبدأ احلول من العقد.الذي اكتسبوه جديدا، 

 : أقساملى ع يف أثناء احلول املال املستفاد** 
أقل من نصاب، وقبل أن حيول احلول استفاد ماال من جنس املال كان عند املكلف مال  إن  :  القسم األول

بلوغ فيبدأ احلول من  -أي أوالدها- ربح التجارة، ونتاج السائمة الذي عنده، وهو من مناء املال األول، مثل 
 وهذا مذهب اجلمهور. النصاب، 

فإذا بلغ غ األصل النصاب،  يضم إىل األصل وإن ل يبل  وربح التجارة  وذهب املالكية إىل أن نتائج السائمة
 .ج إليه، فيحسب احلول من بداية ملك األصلاألصل النصاب بضم النتا 

   وذهب احلسن البصري والنخعي إىل أن نتاج السائمة ال يضم إىل األصل، بل يكون له حول خاص. 
غري جنس املال الذي عنده، إن كان عنده نصاب، وقبل أن حيول عليه احلول استفاد ماال من : القسم الثاين

حوله يوم   بل ينعقد  ،فهذا النوع ال يزكى عند حول األصل  ،فيستفيد ذهبا أو فضة،  كأن يكون ماله إبال
   عند مجاهري العلماء.  استفادته إن كان نصااب

ومجهور العلماء على خالف هذا ،  ن الزكاة جتب فيه حني استفاده وروي عن ابن مسعود وابن عباس ومعاوية أ
على هذا مجهور العلماء، " :قال ابن عبد الرب،  -رضي هللا عنهم-القول، منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي  

 " ىواخلالف يف ذلك شذوذ، ول يعرج عليه أحد من العلماء، وال قال به أحد من أئمة الفتو 
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ففيه  إن كان عنده نصاب، وقبل أن حيول احلول استفاد ماال من جنس املال الذي عنده،    :الثالثالقسم  
 خالف بني العلماء. 

إىل التفريق بني أن يكون املال املستفاد من مناء األول، أو ال يكون كذلك، فإن   فذهب الشافعية واحلنابلة
 ،ئمة، فهذا يزكى مع األصل عند متام احلولربح التجارة، ونتاج الساكان املال املستفاد من مناء األول مثل  

 [ 2/467" ]املغين من جنسه، فأشبه النماء املتصلله ال نعلم يف ذلك خالفا، ألنه تبع "قال ابن قدامة: 
كأن يكون عنده عشرون مثقاال ذهبا ملكها يف أول احملرم، مث  وإن كان املال املستفاد ليس من مناء األول،  

يضم إىل األول يف النصاب دون احلول، فيزكي إبرث أو هبة، فإنه    ذي احلجةألف مثقال يف أول  كتسب  ا 
لثاين حلوله أي يف أول ذي احلجة ولو كان أقل األول عند حوله أي يف أول احملرم يف املثال املتقدم، ويزكي ا

 .  ، ألنه بلغ بضمه إىل األول نصاابمن نصاب 
فهنا يزكي  ،  ويف أثناء احلول ورث من قريب له ألف درهم،  كان عنده يف شهر حمرم مائة ألف درهممثاله:  

 . ويزكي املائة إذا مت حوهلا ، األلف إذا مت حوهلا
السائمة إذا كان   فولدت كل واحدة ثالثة إال واحدة ولدت أربعة  ،  عنده أربعون شاة فيها الزكاةومثاله يف 

 . ولكنه يتبع األصل، يه احلولففيها شااتن مع أن النماء ل حيل عل ، فأصبحت مائة وواحدا وعشرين
وال ،  كان يبعث السعاة ألخذ زكاة السائمة وفيها الصغار والكبار  -صلى هللا عليه وسلم-ن النيب  واستدلوا أب 

 . بوهنا وخيرجوهنا على حسب رؤوسهابل حيس ، يستفصل من أهلها
قا، فكان يعده  يعين - على الناس ابلسخل  وهلذا ثبت عن سفيان بن عبد هللا: "أن عمر بن اخلطاب بعثه مصدِ 

،  -ألن الزكاة ال تؤخذ من الصغار-فقالوا أتعد علينا ابلسخل وال أتخذ منه شيئا؟    -حيتسب عليهم السخل
فلما قدم على عمر بن اخلطاب ذكر له ذلك، فقال عمر: نعم نَ ع ده عليهم ابلسخلة حيملها الراعي وال أنخذها  

األكولة   لتؤكل-وال أنخذ  تسمن  اليت  الرهىبه    -أي  أوالدها-وال  تريب  اليت  املرضع  املاخض    -أي  أي  -وال 
الغنم    -احلامل ِغذاء  والثنية، وذلك عدل بني  اجلذعة  الغنم، وأنخذ  وخياره" ]ك   -أي صغاره-وال فحل 
 ، وسنده صحيح[ 600

حيول عليه    مرفوعا: )من استفاد ماال فال زكاة عليه حىت  -رضي هللا عنهما-ديث ابن عمر  حباستدلوا أيضا  و 
 ، وجعلوا هذا يف املال املستفاد إذا ل يكن من مناء األول.، وضعفه ابن كثري[646احلول عند ربه( ]ت 
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: "وهذا أصح من حديث بعد روايته للموقوف  ذيواحلديث رواه الرتمذي موقوفا، وصححه وقفه، قال الرتم
  واحد عن انفع عن ابن عمر موقوفا. ورواه أيوب وعبيد هللا بن عمر وغري، عبد الرمحن بن زيد بن أسلم

ضعيف يف احلديث، ضعفه أمحد بن حنبل وعلي بن   -الذي رفع احلديث-وعبد الرمحن بن زيد بن أسلم  
 املديين وغريمها من أهل احلديث، وهو كثري الغلط"  

إىل أنه يضم كل ما أييت يف احلول إىل النصاب الذي عنده فيزكيهما مجيعا عند متام حول   وذهب احلنفية
يضم إىل جنسه يف النصاب فوجب ضمه إليه يف احلول واستدلوا أبنه    ،، سواء أكان من منائه أو الاألول

احلول   كالنصاب، وألن النصاب سبب، واحلول شرط، فإذا ضم يف النصاب الذي هو سبب، فضمه إليه يف
 .الذي هو شرط أوىل

ألن زكاة ؛  ةقالوا يف السائمة كقول أيب حنيفإىل التفريق يف ذلك بني السائمة وبني النقود، ف  وذهب املالكية
فقالوا بقول السائمة موكولة إىل الساعي، فلو ل تضم ألدى ذلك إىل خروجه أكثر من مرة، خبالف األمثان  

 . موكولة إىل أرابهبا من النماء؛ ألهنا كانت   إنإال  فال تضم الشافعية واحلنابلة، 
 ومذهب احلنفية أسهل يف األخذ به، ومذهب الشافعية واحلنابلة جار على القواعد.

، التداخل بني األحكام يف الفقه 23/243املوسوعة الكويتية    ، 1/175الفتاوى اهلندية    ،2/467املغين  ]
 [ 283نوازل الزكاة ص، وما بعدها 487صوما بعدها،  476صاإلسالمي 
 النصاببلوغ سادسا: 

ودليل اشرتاط ،  وهو خيتلف من صنف آلخر،  القدر الذي رتب الشارع وجوب الزكاة على بلوغه:  ** النصاب 
خ ]   (ليس فيما دون مخسة أوسق صدقة)مرفوعا:    -رضي هللا عنه-حديث أيب سعيد اخلدري  ملك النصاب  

 [979م ، 1459
زكاة جم َْمع عليه بني العلماء، يف غري الزروع والثمار واملعادن، ويرى أبو حنيفة أن واشرتاط النصاب يف مال ال"

ولكن مجهور العلماء يرون النصاب شرطًا ال بد منه لوجوب الزكاة ،  يف قليل ما أخرجت األرض وكثريه الع شر
 [149" ]فقه الزكاة ص يف كل مال، يستوي يف ذلك اخلارج من األرض وغريه من املال

يفرقون   واحلنابلةواملالكية  الشافعية  ف، فيه خالف بني العلماء،  الوقت الذي يعترب وجود النصاب فيه**  
 بني عروض التجارة وغريها. 
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وجوب الزكاة وجود النصاب يف مجيع احلول من أوله إىل فإن شرط    غري عروض التجارةفإذا كان املال من  
فلو كان له أربعون شاة فماتت ،  احلول فلم جتب الزكاة يف آخرهع  آخره، فلو نقص يف بعضه ولو يسريا انقط

 يف احلول واحدة مث ولدت واحدة انقطع احلول. 
إىل أنه إذا   لشافعيةاابن سريج من  وهو قول  احلنابلة  ذهب  ، فاختلفوا فعروض التجارةوإن كان املال من  

   .حلول انقطع احلولأثناء ا يفالعروض ت نقص
هر إىل أن املعترب يف عروض التجارة آخر احلول فقط، فال ينقطع احلول يف األظ  املالكية والشافعية وذهب  

 لكثرة اضطراب القيم. بنقص عروض التجارة يف أثناء احلول؛ 
طرفا احلول، فإن مت النصاب يف أوله  عندهم  املعترب  عدم التفريق بني العروض وغريها، فإىل    وذهب احلنفية
زكاة ولو نقص املال عن النصاب يف أثنائه، ما ل ينعدم املال كلية، فإن انعدم ل ينعقد احلول وآخره وجبت ال 

إال عند متام النصاب، وسواء انعدم لتلفه، أو خلروجه عن أن يكون حمال للزكاة، كما لو كان له نصاب سائمة  
 فجعلها يف احلول علوفة. 

إال أنه نقص نقصا يسريا كساعة أو ساعتني وجبت   ،مل: إذا وجد النصاب حلول كاويف قول عند احلنابلة
 [ 18/254، 23/245]املوسوعة الكويتية   . الزكاة

 ال خيلو من أحوال: ** إبدال النصاب بغري نية الفرار من الزكاة 
كان عند نصاب من :  مثاله،  أن يبدل النصاب بنصاب خيالفه جنسا وحكما فينقطع احلول:  األوىل  احلال

ألن عروض ،  فيستأنف حوال جديدا،  فباعه بنصاب من عروض التجارة،  مضى عليه نصف حولسائمة قد  
السائمة إذا كان عنده نصاب من عروض ،  وكذلك حكم زكاهتا خيتلف،  التجارة ختتلف جنسا عن  ومثله 

 .، وهذا احلكم متفق عليه بني الفقهاءفاستبدله بنصاب من سائمة
فيبين على   -ض التجارةو وهذا يف عر -أن يبدل النصاب بنصاب خيالفه جنسا ويوافقه حكما  :  الثانية  احلال
فاجلنسان ،  فباعها بدراهم،  كان عنده نصاب من عروض قد مضى عليها نصف حول:  مثاله،  ابالتفاق  احلول

 . ا يدى النصف وال يستأنف حوال جدفيبين عل ، ولكن احلكم واحد، خمتلفان
ل الصيارفة فقالوا ينقطع احلول ببيع النقد مبثله جتارة، وهلذا قال ابن سريج من الشافعية:  واستثىن الشافعية أموا

 ر الصيارفة أبن ال زكاة عليهم.   بش ِ 
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كان عنده نصاب من :  مثاله، أن يبدل النصاب بنصاب يوافقه جنسا وحكما فيبين على احلول: الثالثة احلال
،  فيبين على النصف وال يستأنف حوال جديدا،  من سائمةفباعه بنصاب  ،  سائمة قد مضى عليه نصف حول

. حوال جديدافيستأنف    ،إىل أن احلول األول ينقطعوذهب احلنفية والشافعية  وهذا مذهب املالكية واحلنابلة،  
 [74/ 13، 18/255املوسوعة الكويتية ، 2/78مغين احملتاج ، 2/340]الفروع 

  الفراغ من الدينسابعا: 
و جد اخلالف عند وهذا حمل اتفاق بينهم، وإمنا  ،  الفقهاء بي األموال الظاهرة والباطنة يف الزكاة** يفرق  

 . بعض الفقهاء املعاصرين
الصحابة،   السنة، وال يف عصر  الكتاب وال  يرد يف  ل  التفريق  استعماله يف وهذا  الفقهاء على  ولكن درج 

 مصنفاهتم.
من الزروع، والثمار،    فالظاهرة: ما ال ميكن إخفاؤه،  املزكاة ضرابن: ظاهرة وابطنة وال  : "واألماملاورديقال  

 واملواشي. 
 من الذهب، والفضة، وع روض التجارة.   والباطنة: ما أمكن إخفاؤه

إال أن يبذهلا أرابب األموال وليس لوايل الصدقات نظر يف زكاة املال الباطن، وأرابب ه أحق إبخراج زكاته منه،  
 هلم، ونظره خمصوص بزكاة املال الظاهر، يؤمر أرابب األموال بلها منهم، ويكون يف تفرقتها عوان فيقا،  طوع

 [145ص]األحكام السلطانية   بدفعها إليه إذا طلبها، فإن ل يطلبها جاز دفعها إليه" 
والزروع والثمار،  ول يكن من هديه أن يبعث سعاته إال إىل أهل األموال الظاهرة من املواشي  وقال ابن القيم: "

وكان يبعث اخلارص فيخرص على أرابب النخيل متر خنيلهم، وينظر كم جييء منه وسقا، فيحسب عليهم من 
 [25/45، ينظر: جمموع الفتاوى  9/ 2" ]زاد املعاد الزكاة بقدره

،  لثمارا، و الزروع، و السائمة:  هياألموال الظاهرة  شيخ اإلسالم وابن القيم على أن  وهو اختيار    فاجلمهور
 عروض التجارة. ، و األمثان األموال الباطنة فهيو 

الذهب والفضة فقط، وما عداه فهو من  أن األموال الباطنة هيمن احلنابلة إىل  وذهب أبو الفرج الشريازي
 [3/25]اإلنصاف  الظاهرة.
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ألنه أشبه ابألمثان، وعروض وصوب املرداوي كونه من األموال الباطنة؛  أما املعدن ففيه وجهان عند احلنابلة،  
 . وعند الشافعية هو من الظاهرة، التجارة من غريها

رة إذا لذهب والفضة وعروض التجارة تعترب من الظاهإىل مذهب اجلمهور، إال أهنم قالوا إن ا  وذهب احلنفية
 . موضعهامن الباطنة يف تعترب ، و مر هبا التاجر على العاشر

أي: إذا خرَج التاجر مباله من بلد إىل بلد، فإنه سيمر يف طريقه على العاشر الذي نصهبه اإلمام، وحينئذ تصبح  
 أمواهل م ظاهرة.

يف إرسال السعاة    -صلى هللا عليه وسلم-والصحيح مذهب اجلمهور، وقد سبق كالم ابن القيم يف هدي النيب  
 فقط.   ملواشي الزروع والثمار، واألخذ الزكاة يف 

إىل عدم اعتبار عروض التجارة من كالدكتور القرضاوي والدكتور رفيق املصري    وقد اجته بعض املعاصرين
 . ا للفقراء وغريهم من األنعام والزروععصران أشد ظهورا وبروز ؛ ألهنا يف األموال الباطنة

العلماء؟ ل أجد طرًحا هلذه املسألة عند   ت رى ملاذا اعت ربت أمواالً ابطنة عند مجهور" ويقول د. رفيق املصري:  
ا لإلمام النووي فيها، قال: إمنا  ن طرحها، لكين وجدت بعد ذلك كالماملعاصرين، وقد ظننت أوالً أين أول م

كانت عروض التجارة من األموال الباطنة، وإن كانت ظاهرة؛ لكوهنا ال تعرف للتجارة أم ال، فإن العروض  
 وط سبقت يف ابهبا، وهللا أعلم".ال تصري للتجارة إال بشر 

اجر احملرتف  ا يف منزله، أو يتجر بسلعة قليلة )اتجر غري حمرتف(، أما التر ابلنسبة ملن يتهِجر سر  وهذا ظاه"
ا يف حمل جتاري متخذ لغرض التجارة وبسلع ظاهر أهنا للتجارة، ال للق نية، وبصورة معتادة الذي يتجر اليوم علن

سبيل ومتكررة   على  التجاري  ابلسجل  ومسجل  ترخيص،  على  وحاصل  جتارية،  دفاتر  وميسك  ومنتظمة، 
اإلشهار والتنظيم، ورمبا تكون منشأته كبرية، بل ذات فروع وأقسام متعددة يف الداخل واخلارج، فمن الواضح 

ل صارت هناك قرائن أن عروض هذا التاجر تصبح على هذا األساس أمواالً ظاهرة؛ ألن النية ل تع ْد خافية، ب
احملاله واأل تطورت  وتقوم مقامها، وقد  تدل عليها،  تطورا كبريا، حىت ظاهرة  التجارية يف عصران هذا  سواق 

 ا، ومتأللئة ابألنواع والتزيينات والديكورات اليت ختطف أبصار املارة. صارت ظاهرة جد  
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من يَ تهِجر بصورة عارضة، بسلعة واحدة، أو  فعروض التجارة اليوم كلها أموال ظاهرة، إال يف حاالت فردية، ك
بسلع قليلة أو يتجر يف بيته، أو يف الطريق بدون اختاذ حمل أو مكتب جتاري، أو احلصول على ترخيص، أو 

 قيد يف السجل التجاري.
ا  ثال الباطنة؛ فإن األصل فيها حدي ا أهنا من األمو كان األصل يف عروض التجارة قدمي  وعليه، ميكن القول أبنه

 أهنا من األموال الظاهرة؛ لظهور قرائن كثرية تكشف عن نية صاحبها. 
ولعل حصرها يف معارضها وخمازهنا أسهل من حصر السوائم على مياهها وأفنيتها، فلماذا ال تكون ظاهرة 

 كالسوائم على األقل؟ 
ابلتجارة فَ ي  زَكهى، أم هو مث إن هذه املشكلة مشكلة النية اليت يلتبس معها على الساعي: هل هذا املال مملوك  

مملوك للقنية فال يزكهى؟ هذه املشكلة َترِد أيًضا حبق السوائم، مع أن الفقهاء اعتربوها أمواالً ظاهرة ابإلمجاع؟ 
ذلك ألن السوائم قد تكون أيًضا عاملة متخذة للحمل أو الركوب، أو احلرث، أو السقي، فال تزكى، أو  

 زكهى عند اجلمهور. تكون انمية متَخَذة للنماء فت
منة االجتهاد الفقهي السابق أهنا كانت يف أز   ،رمبا يقال أيًضا يف سبب اعتبار عروض التجارة أمواالً ابطنة 

ا خمتَزنة غري معروضة، ومبعثرة غري مركهزة، وقليلة غري كثرية، أما اليوم فإنه َعْرض السلع ابلطرق املشاهدة عروض
 ."شرائها ويثري الطلب عليهايف أايمنا صار فنًّا ي  ْغري ب

 يف نقاط فستكون كما يلي: هذا الرأيوإذا أردان تلخيص 
 ا من األنعام والزروع. عروض التجارة يف عصران أشد ظهور  - 1
أن اجلمهور اعتربوها ابطنة ابلنظر إىل خفاء نية املشرتي، واليوم ل تَ ع د النية خافية مع وجود الرتخيص   -  2

 التجاري. والسجل 
 اختالف طريقة عرض السلع يف زمن الفقهاء السابقني عنه يف وقتنا.  - 3

 : وميكن أن جياب عنها مبا أييت
ليست العلة يف اعتبار عروض التجارة من األموال الباطنة هي شدة الظهور أو عدمه؛ فإن التجارة يف   -  1

يعين أن االختالف يف الشكل واملظهر وزايدة  وقت الفقهاء السابقني ويف وقتنا تتخذ نفس الصورة يف اجلملة،  
 االتساع بشكل كبري.
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 - صلى هللا عليه وسلم-ا يف زمن الفقهاء السابقني، بل يف زمنه  فقد كان موجود  -حبد ذاته-أما الظهور  
يكون التاجر له حمل جتاري، وعنده بضاعة معروضة كثرية أو قليلة ظاهرة منظورة لكل الناس، وقد يكون يف  

 ا من األنعام يف بعض الصور، ول جيعلها ذلك من الظاهر.وفيما بعده أشد ظهور   -صلى هللا عليه وسلم-زمنه  
  وأيضا ليست العلة يف كوهنا ابطنة خفاء نية املشرتي، بل األقرب دليالً أنه ال ي شرتَط يف عروض التجارة   -  2

مناقشة هذه املسألة، لكن املقصود أن النية ليست وعلى كلٍ ، لسنا يف مقام  ،  أن يشرتيها بنيهة عروض التجارة
 هي العلة اليت يعلق هبا احلكم.

 أما طريقة عرض السلع فال أظنه مما حنن فيه بشيء، ولعل ذِْكَره يغين عن ردِ ه؛ لوضوح ضعفه.  - 3
 : العلة الصحيحة جلعل عروض التجارة من الباطنةبقينا يف 

عت ربت ابطنة ابلنظر إىل القيمة، ال إىل أعيان عروض التجارة، وهذا ما لعل أقرب األقوال يف هذه العلة أهنا ا
التجارة"، وقال اخلرشي من املالكية: "ودخل   وقيمة عروضأشار إليه املرداوي حني قال: "والباطنة يف األمثان،  

 . يف العني عرض التجارة؛ ألن املزكى إمنا هو مثنه أو قيمته، وكالمها عني"
بل ذهب مجهور الفقهاء إىل أنه ال جيوز إخراج الزكاة ،  الزكاة تتعلق بقيمة عروض التجارة  ومما يؤكد ذلك أن

 . من عني عروض التجارة، بل من قيمتها
وهذا كله يدل على أن النظر يف ابب الزكاة إىل قيمة العروض ال إىل العروض نفسها، وإذا ثبت ذلك، فإن  

يكون عند التاجر عروض   الطالع عليه كما ال خيفى، بل قدقيمة عروض التجارة من الباطن الذي ال ميكن ا
وهبذا االعتبار يصح جعل عروض ،  م ْفِلس زادت ديونه عن موجوداته  ا مشاَهدة، وهو يف واقع احلالكثرية جد  

 التجارة من األموال الباطنة. 
ابلتصرف والتقليب، وهي أن األموال الباطنة تتميز أبهنا تنمو  ،  علة أخرى ال تقل قوة عن سابقتها  وهناك

خبالف األموال الظاهرة، فهي تنمو بنفسها، فهذه علة قوية يبىن عليها التفريق بني األموال الظاهرة والباطنة 
 على مذهب اجلمهور. 
والفرق بني النقد واحلرث واملاشية من "ال رمحه هللا:  فقبني األموال الظاهرة والباطنة    اوقد ذكر القرايف فروق

 ثالثة أوجه: 
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خبالفهما ما ل   ، في قَبل قوهلم يف الديون كما ي قَبل قوهلم يف ماله  ، أن النقد هو موكول إىل أمانة أراببهول:  األ
 يوكال إليها ل ي قبل قوهلما يف الدين؛ تسوية بني الصورتني.

ف النعمة  فكانت  أبنفسهما،  ينميان  أهنما  الزكاة شكر الثاين:  إجياب  فقوي  أمت؛  يؤ يهما  فال  للنعمة،  ثر يف ا 
 سقوطها الدهين، خبالف النقد.

املتعلقة به؛ فهي متعلقة ابلذِ مم، والدهين يف الذمة؛ فاحتد احملل فتدافع  النقد ال يتعني ابحلقوق  الثالث: أن 
يتعيهنان  واملاشية  واحلرث  ابملعاوضة،  لقوهته  الدهين  فرجح  منافاة"    ،احلقان؛  فال  الذمم؛  يف  ]الذخرية والديون 

 [20-10ينظر: زكاة املدين ص، 411ص
 ، منها:  ** الدين ال مينع وجوب الزكاة يف صور

ت وصار أهل الزكاة كالشركاء  بألن الزكاة وج  ؛مطلقاوجوهبا    مينع ، فال  إن كان الدين بعد وجوب الزكاة   -1
زكاة  فكذلك أهل ال  ،فكما أن شركاء اإلنسان يف املال ال أيخذ أهل الديون من حقهم شيئا  ،لصاحب املال

 إذا وجبت.
، وقد وحنوها  وأجور العمال ونفقة البقر كان الدين بسبب مؤنة الزرع والثمر كمؤنة الدايس واحلصادإذا    -2

أنه سئل عن رجل تسلف يف حائط له، أو يف حرثه حىت أحاط مبا "  :أبو عبيد بسنده عن ابن شهاب   أخرج
ة أن ي رْتََك مثر رجل كان عليه دين، لكنه ي َصدِ ق   ن  الس  ال نعلمه يف  أيزكي حائطه ذلك أو حرثه؟ فقال:  خرج له،  

  فإنه ال يصدق بشيء من ذلك حىت يقضي دينه".   ،وعليه دينه. فأما رجل كان عليه دين وله ورق أو ذهب
 [1543]األموال للقاسم بن سالم 

 . يف ملكه العوض وهو منفعة العامل دخل ،إبزاء ما غرم من األجرنه وأل

، فهو ال حيسب من وال يدخل يف اخلالف ما أنفقه ألجل السقي،  حمل خالف بني العلماءوهذه املسألة  
ما  فيالعشر    ف ألن الشارع قد راعى هذه املؤونة يف زكاة اخلارج من األرض، فأوجب نص  الديون قوال واحد؛ 

 سقي مبؤونة. 
 . استدان ألجل زرعه ومثرهقد فاجلمهور على أنه ال خيصم من زكاة الزروع والثمار أي دين عليه، ولو كان 
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والثمار، فعلى هذه الرواية، حيسب كل دين   الزروعوعن اإلمام أمحد أن الدين مينع وجوب الزكاة حىت يف  
مث خيرج العشر مما بقي إن بلغ نصااب، وإن ل يبلغ نصااب فال  ولو كان الدين ألجل النفقة على أهله،    عليه،

  .عشر فيه
من استدان ما أنفق "قال أمحد:  ب الدين الذي أنفقه على زرعه، ويزكي الباقي،  أنه حيتس  وعن اإلمام أمحد

، فالديون اليت "دون ما أنفق على أهله  ،ق على زرعهعلى زرعه واستدان ما أنفق على أهله، احتسب ما أنف
، وهذا القول األموال الظاهرةبناء على أن الدين ال مينع وجوب الزكاة يف   ، ال تتعلق ابلزرع ال ختصم من زرعه

 . جيد
الديون اليت حتملها التاجر يف سبيل متويل  ، وهي  الديون االستثمارية للثروة الزراعيةفوبناء على ما سبق  

السعاة عند اجلمهور، ألن    ال حتسم من منتجاته الزراعية، فيزكيها وال يؤثر الدين فيها   نشاطه يف الثروة الزراعية
 .دين املاشية أو الثمرأيخذون الزكاة دون نظر إىل كانوا 

مناسب حلال الشركات ، وهذا القول  ويزكي ما بقي  ،التاجر يقضي دينه من نتاج األرضويف قول للحنابلة أن  
فهي شركات عمالقة ذات رحبية عالية، تقوم خاصة يف بداايهتا على الديون، وال خيلو   ،الزراعية يف هذا العصر

 حاهلا من الديون هلا وعليها.
الديون اليت حتملها التاجر يف سبيل متويل نشاطه يف الثروة  ، وهي  االستثمارية للثروة احليوانية  ونالديأما  

أن هذه الديون تعامل معاملة ما سبق يف الديون االستثمارية للثروة الزراعية، فال  فاجلمهور على  احليوانية،  
روط زكاة كل منها، وال يؤثر الدين فيها  حتسم الديون اليت حتملها، فيزكي ما عنده من الثروة احليوانية حسب ش

 . ن املاشية تعلق حق الزكاة بعينها ألحينئذ، 
، كما سيأيت أن احلنفية واحلنابلة يقولون أبن الباقي  ويزكيأن الديون حتسم من املاشية  واحلنابلة  احلنفية  وذهب  

  الدين مينع الزكاة مطلقا.
الكويتية  3/29املغين  ] املوسوعة  الديون االستثمارية املؤجلة ص،  23/289،  36/14،  ، حبث  42زكاة 

 [ 369، فقه الزكاة ص1/265، 13جملة جممع الفقه اإلسالمي العدد للدكتور علي الندوي، الزكاة 
البصائر لكون الدين يف الضمان له مقابل. ]إرشاد أويل    ؛بسبب ضمان ل يسقط الزكاةإذا كان الدين    -3

 [133ص
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كان عليه دين، ، وصورة ذلك أن من  وجوب الزكاةاألخرى، هل متنع   الديونصور يف اختلف العلماء ** 
 ؟هل يسقط هذا الدين الزكاة يف قدره من املال الزكوي

يف األلف أو يقال إنه فهل جتب عليه الزكاة ، وعليه دين مبقدار تسعمائة درهم، جل عنده ألف درهممثاله: ر 
 :على أقوالفيه خالف بني العلماء ل يبق له إال مائة فليس فيها زكاة، 

احلنفية واحلنابلة والشافعي يف القدمي، وهذا مذهب  ،  مطلقايف قدره  أن الدين مينع وجوب الزكاة  :  القول األول
أن ال جيد املزكي ماال يقضي منه الدين سوى  أصحاب هذا القول يشرتطون    بعض، لكن  وهو مذهب أيب ثور

ه جيب عليه  فإنكسيارات أو أراض  فلو كان له مال آخر فائض عن حاجاته األساسية  الزكاة،  ما وجبت فيه  
املوسوعة ،  2/343]املغين   وسيأيت ذلك يف شروط الدين املانع للزكاة.  أن يسد دينه من ذلك الفائض أوال،

 ا أييت: واستدلوا مب[ 23/247لكويتية ا

رواه السائب بن يزيد قال: مسعت عثمان بن عفان يقول: "هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين، ما    -1
رجوا زكاة أموالكم، ومن ل تكن عنده ل ت طَلب منه، حىت أييت هبا تط خذ منه حىت ا، ومن أ  وعفليؤدِ ه حىت خت 

عبيد ]أبو    " - أن من أخذت منه الزكاة ل أنخذها منه حىت أتيت السنة املقبلةيعين-   أييت هذا الشهر من قابل
 [ 1247 يف كتاب األموال

أموالكم، فتؤدون منه حَتْص َل  "هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤدِ  دينه، حىت    عند مالك   ويف لفظ
 [وصححه يف اإلرواء، 873]ك  الزكاة" 

قال احلافظ ابن ]  شهر زكاتكم؛ فمن كان عليه دين فليقِضه، وزَكهوا بقية أموالكم"ولفظ ابن أيب شيبة: "هذا  
 [ 5/504املطالب العالية ، حجر: "إسناده صحيح، وهو موقوف"

أن يكون إمنا    -وهللا تعاىل أعلم-ديث بقوله: "وحديث عثمان يشبه  اإلمام الشافعي على هذا احلوأجاب  
"، يعين أنه خارج حمل النزاع، فإن من أدى دينه قبل حلول الزكاة  ة يف املالأمر بقضاء الدهين قبل حلول الصدق

 زكى ما بقي، واخلالف فيمن ل يفعل ذلك.  
فلفظ مالك: "حىت حتصل أموالكم، فتؤدون منه الزكاة"، ونوقش أبن هذا اجلواب ال يتناسب مع ألفاظ األثر،  
فهذه األلفاظ تدل أنه بعد حلول الزكاة، وهذا ما فهمه  وأصرح منه لفظ ابن أيب شيبة: "زكاة بقية أموالكم"،  

 . تدلوا هبذا األثرعامة األئمة الذين اس
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وقد كان عثمان بن عفان يصيح يف الناس: هذا شهر زكاتكم، فمن قال ابن وهب:  "  يف املدونة:وقد جاء  
حيصي دينه مث يؤدي مما بقي كان عليه َدين فليقِضه حىت حتصل أموالكم، فتؤدون منها الزكاة، فكان الرجل  

 [326/ 1املدونة ] يف يديه إن كان ما بقي جتب فيه الزكاة"
هذا شهر زكاتكم الذي تؤدون فيه زكاتكم، فمن كان عليه دين فليقض دينه، فإن  وجاء فيها األثر بلفظ: "

 [. 1/328نة املدو فضل عنده ما جتب فيه الزكاة فليؤد زكاته، مث ليس عليه شيء حىت حيول عليه احلول"]
والدليل على أن هذا القول ال يعلم له خمالف من الصحابة، بل نقل القرطيب اإلمجاع يف ذلك فقال: "  -2

بدليل ما روي أن عثمان بن   ،صحة اشرتاط عدم الدين يف وجوب الزكاة يف العني إمجاع الصحابة على ذلك 
إمجاعه...  عفان   على  ذلك  فدل  بذلك،  مسلمون  متوافرون  بذلك والصحابة  القول  على  ]املقدمات م   "
 [ 280ت صااملمهد

]املغين    وقال ابن قدامة: "وقد قال ذلك مبحضر من الصحابة، فلم ينكروه عليه، فدل على اتفاقهم عليه"
3/67] 
 .وهذا املدين فقري، أن الزكاة شرعت ملواساة الفقري -3

خذ من }يف قوله  تعاىل احلكمة ذكرها هللا ألن ، هي جمرد املواساة ةوأجيب عن هذا بعدم التسليم أبن احلكم 
 ن ماله ونفسه. هبا{ فهي عبادة يطهر هبا اإلنساتطهرهم وتزكيهم أمواهلم صدقة 

أن هذا املدين يف احلقيقة غري غين، ألنه مستحق للزكاة إذا ل يكن عنده مال يكفي للوفاء، فكيف أنمره   -4
 اة.ابلزكاة، وهو يستحق الزك

وحال عليها  ،  ن ال يكفيانه للمؤنة نصاب أو نصاابرجل  لو كان عند  ف  ؛غرابة  ذلك   ليس يف  وأجيب عنه أبنه
 طيه منها للمؤنة. احلول، فإننا أنمره ابلزكاة، ونع

وقسم يعطون  ،  تؤخذ منهم الزكاة  جعل الناس على قسمني؛ قسم  -صلى هللا عليه وسلم-النيب  فإن قيل: إن  
 ؟ت نص بقسم أيخذ من الزكاة ويؤديهاأيمن الزكاة؛ ول  

 .النقطاعهيف سفره له وتدفع ، أمواله الغائبةتؤخذ منه الزكاة يف ابن السبيل فاجلواب أن 

أننا لو أوجبنا الزكاة على املدين، وأوجبناها على الدائن، لوجبت الزكاة يف مال واحد مرتني، ومن هنا   -5
أصحهما وجهان،  علته  ففي  الزكاة  مينع  الدين  قلنا  "إذا  النووي:  لتسلط   قال  امللك  ... ضعف  وأشهرمها 
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يون أيضا لزم منه تثنية الزكاة يف املال املستحق، والثاين: أن مستحق الدين تلزمه الزكاة، فلو أوجبنا على املد
 [5/318الواحد" ]اجملموع 

، كما يف الثمر إذا حصده وجبت فيه زكاة الثمار، مث إذا خمتلفتني  الزكاة قد وجبت من جهتني  ونوقش أبن
 أعده للتجارة وجبت فيه زكاة العروض يف نفس الثمر. 

حلول، بل يف حولني خمتلفني، ففي األول يزكيه زكاة ورد أبن إجياب الزكاة يف الثمر هنا ال يكون يف نفس ا
 [499الزروع والثمار، وبعد حوالن احلول يزكيه زكاة العروض. ]ينظر فقه الزكاة ص

ورواية عن أمحد واختيار شيخنا  اة مطلقا، وهذا مذهب الشافعية  أن الدين ال مينع وجوب الزك:  القول الثاين
 واستدلوا مبا أييت: رمحه هللا، 

الزكاة يف  ا  -1 على وجوب  الدالة  مالك يف كتاب لعمومات  بن  أنس  مثل حديث  النصاب،  بلغ  ما  كل 
فليس فيها شيء إال أن   ربع العشر، فإن ل تكن إال تسعني ومائةالر َِقِة  الصدقات الذي كتبه أبو بكر: "ويف  

 [.1454" اخل ]خ يشاء رهبا
أب وأن  وأجيب  ِملك انقص،  للمال  املدين  ملك  للدائنن  ماله مستَحق  الدهين من  العمومات َقْدر  ، وهذه 

 . خمصوصة أبدلة أصحاب القول األول
كان يبعث العمال الذين يقبضون الزكاة من أصحاب املواشي ومن   -صلى هللا عليه وسلم-أن النيب    -2

عليهم ديون    مع أن الغالب أن أهل الثمار ؟  وال أيمرهم ابالستفصال هل عليهم ديون أم ال،  أصحاب الثمار 
 .ألنه من عادهتم أهنم يسلفون يف الثمار السنة والسنتني 

ولذلك لو تلف املال الذي بيد املقرتض ل ،  والدين جيب يف الذمة ال يف املال،  أن الزكاة جتب يف املال  -3
 . فال تعارض بني إجياب الزكاة وانشغال الذمة ابلدين، فاجلهة منفكة، يسقط عنه شيء من الدين

فلما ل يكن رْهن املال يف الدهين أقوى من استحقاقه ابلدين؛ ألن الرهن يف الرقبة، والدين يف الذمة،  أن    -4
 . ا من وجوب الزكاةن أوىل أال يكون جمرد الدين مانعا من وجوب الزكاة، كاالرهن يف الدين مانع

لعدم  ن مانع من وجوب الزكاة  فقد ذهب احلنفية إىل أن الرهوأجيب أبن األصل املقيس عليه فيه خالف،  
 . حتقق متام امللك 
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وال مينعها يف األموال ،  أن الدين مينع وجوب الزكاة يف األموال الباطنة كالذهب والفضة والعروض:  القول الثالث
واختيار الشيخ  وهو مذهب املالكية وقول للشافعية ورواية عن أمحد،  ،  الظاهرة كاملاشية واخلارج من األرض

 ا أييت:واستدلوا مبالسعدي، 
 . العمومات الدالة على وجوب الزكاة -1

 . ن هذه العمومات تشمل األموال الظاهرة والباطنةوأجيب أب
كان يبعث العمال لقبض الزكاة من األموال الظاهرة دون أن أيمرهم   -صلى هللا عليه وسلم-أن الرسول    -2

 .ابالستفصال
 .شامال لألموال الظاهرة والباطنة كان   -صلى هللا عليه وسلم-ن فعله وأجيب أب

 ورد بعدم التسليم بذلك، كما سبق بيانه يف مبحث التفريق بني األموال الظاهرة والباطنة.  
فإذا ل يؤد زكاهتا فيها حبجة أن عليه دينا والدين ،  أن األموال الظاهرة تتعلق هبا أطماع الفقراء لظهورها  -3

   .ور الباطنة، فإن الناس يتهمونه من األم
وهلذا جيعل أكثر العلماء عروض التجارة من األموال ،  ياننسبان  أمر يف األموال  وأجيب عنه أبن الظهور واخلفاء  

هو  وهذا  يشاهدوهنا،  الفقراء  ألن  الظاهرة،  األموال  من  التجارة  عروض  أن  احلنابلة  بعض  ويرى  الباطنة، 
 واشي عند راع غري معروف.الصحيح، فظهور عروض التجارة عند اتجر معروف أوضح من ظهور امل

أبو عبيد كما سبق فيما أخرجه  ، ويدل لذلك عمل السلف رمحهم هللا،  وأقرب األقوال هو القول الثالث
بسنده عن ابن شهاب: "أنه سئل عن رجل تسلف يف حائط له، أو يف حرثه حىت أحاط مبا خرج له، أيزكي 

َك مثر رجل كان عليه دين، لكنه ي َصدِ ق  وعليه دينه.  حائطه ذلك أو حرثه؟ فقال: ال نعلمه يف السنة أن ي رتَْ 
فأما رجل كان عليه دين وله ورق أو ذهب فإنه ال يصدق بشيء من ذلك حىت يقضي دينه". ]األموال 

 [.1543للقاسم بن سالم 
الباطنة، اختلفوا هل   واعلم  الدين يسقط قدره من الزكاة، إما مطلقا أو يف األموال  يقولون أبن  الذين  أن 

يستوي يف ذلك الدين احلال والدين املؤجل، فاألكثر على أهنما مستواين، وعن اإلمام أمحد وهو قول بعض 
ين هللا تعاىل هل يسقط قدره من يف د   واختلفوا أيضااحلنفية أن الدين يسقط قدره من الزكاة إذا كان حاال،  
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الزكاة كالكفارة والنذر وصدقة الفطر، ومن كانت يف ذمته زكاة سنوات مضت وهو ما يسمى بدين الزكاة،  
 . ، وستأيت املسألتانعلى قولني

إذا كان دينه حاال مرجو األداء، فإن كان على معسر ل   أن احلنفية يقولون بوجوب الزكاة على الدائن  واعلم 
 .النصاب ماله أو أنقصه عن إذا استغرق دينه  املدينوال يوجبون الزكاة على ، يه الزكاة جتب ف

منها ديون    ويستثنونلسنة واحدة،    فيزكيه  ذا قبض املالواملالكية يقولون بعدم وجوب الزكاة على الدائن إال إ 
، مبعىن أنه خيصم دينه من األموال دون الظاهرة  التاجر املدير، وال يوجبون الزكاة على املدين يف األموال الباطنة 

   الباطنة. 
سواء أكان دينه حاال مرجو األداء، أم كان على معسر، ويوجبون    والشافعية يقولون بوجوب الزكاة على الدائن

 الزكاة على املدين كذلك. 
أم كان على معسر، األداء،  دينه حاال مرجو  أكان  الدائن سواء  الزكاة على  بوجوب  يقولون  وال   واحلنابلة 

 .إذا استغرق دينه ماله أو أنقصه عن النصاب  يوجبون الزكاة على املدين
، 1/480، حاشية الدسوقي  3/25اإلنصاف  ،  3/24، اإلنصاف  5/317، اجملموع  2/6]بدائع الصنائع  

  [، زكاة املدين ألمحد اخلليل21/148املوسوعة الكويتية 
 : وهي يشرتط للدين املانع للزكاة شروط** 

به سوى النصاب، أو جيد غري النصاب، لكنه ال يستغين عنه؛ لكونه من   أال جيد ما يقضي  الشرط األول:
عل مقابل دينه هو كل ما يباع لو أفلس، لية، كمسكنه وكتبه وثيابه وحنوهاحاجاته األص  .وضابط ما جي 

ولو كانت تلك   ،لو أفلس  املزكي جيعل الدين الذي عليه يف مقابلة عروضه اليت تباع وبناء على ذلك فإن  
، ويزكي ماله الزكوي، فإن ل تف عروضه ابلدين الذي - أي اختذها لالقتناء ال للتجارة- ض عروض قنية و العر 
وهو وقد اعترب هذا الشرط املالكية،  ،  الفاضل إن كان نصاابالزائد مقابال ملاله الزكوي، وزكى  جعل    ،عليه

 . رواية عن أمحدوهو مقتضى قول الشافعي، 
 .اط هذا الشرط إىل عدم اشرت واحلنابلة  وذهب األحناف

ويظهر اخلالف يف عروض التجارة إذا اختذها للقنية، فعلى القول األول جتعل يف مقابلة الدين، ويزكي ماله،  
 . فال يقابل به الدينعرض القنية كملبوسه وعلى القول الثاين يعترب 
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 حاب القول األول نظروا إىل األحظ للفقراء، وأصحاب القول الثاين قالوا إن يف ذلك إجحافا ابملزكي.  فأص
الزكاة، يؤدي   أن القول بعدم اعتبار تلك العروض مقابل الدين املانع من وجوب ويدل لصحة القول األول  

املستغالت كاملصانع، فمن ميلك   يف عروض القنية، أو  لتعطيل الزكاة عن األغنياء، الذين يستثمرون أمواهلم
زكاة    مستغرقا لغلة املصنعني فال  غلته حباجته األصلية، واشرتى مصنعا آخر ابلدين، وكان الدين  مصنعا تفي

 [ 69. ]نوازل الزكاة صالعروض واملصانع عليه، مع کونه غنيا مبا ميلك من
الزكاة عليه، فإن أداه بعد احلول ووجوب إخراج أن يكون تعلهق الدين بذمته قبل احلول ووجوب    الشرط الثاين:

 .إسقاطها بعد وجوهبا  الزكاة ل يسقط ما قد وجب عليه منها، وإمنا يؤث ِر الدهين يف منع وجوب الزكاة ال يف
ا له، أما إذا كان ال ينقص من النصاب، فإنه  ين مستغرقًا للنصاب، أو م نِقصأن يكون الده   الشرط الثالث:

مثاله: لو كان له مائة من الغنم وعليه دين يقابل ستني منها، فعليه زكاة األربعني الباقية؛ ألهنا   يزكي الباقي،
 [ 32]زكاة املدين ص.  الدهين ينقص النصاب   إحدى وستني، فال زكاة عليه؛ ألن  نصاب اتم، فإن قابل الدهين

وجوب الزكاة عليه، وهو   ين ال مينع منفإن كان كذلك فإن الد  ، أال يكون املدين مليئا مماطاًل :  الشرط الرابع
ملستحقه أو يزكي املال، وال ينقص الدين   ، فإما أن يؤدي الدين-رضي هللا عنه-ما يدل عليه قول عثمان  

 [ 69]نوازل الزكاة ص .النصاب عندئذ
 على قولني:  ين املعجل، فيه خالف بني العلماءأو ال مينع إال الد ** هل مينع الدين املؤجل الزكاة؟ 

الدين    القول األول: الزكاة، وهو مذهب  أن  اجلمهور، واستدلوا بعموم املؤجل واملعجل كالمها مينع وجوب 
الدين املؤجل، وإن كان ال يطالب به عند وجوب الزكاة إال ، وألن  الدين احلال واملؤجلاألدلة اليت ل تفرق بية  

 .أنه يتعلق بذمته، ولو مات أو أفلس حل املؤجل
الدين احلال مينع الزكاة دون املؤجل، وهو رواية عن اإلمام أمحد، وهو من توصيات الندوة  أن    القول الثاين:

أثر عثمان بن عفان  ، واستدلوا أبن الدين املؤجل غري مطالب به يف احلال، ويف  الثانية لقضااي الزكاة املعاصرة
؛ ألن املؤجهل ال يؤدهى   ، وفيه: "فليؤدِ  َدينه"، فإن هذه الذي سبق  رضي هللا عنه العبارة ي فَهم  منها أنه يريد احلاله

 [ 158]فقه الزكاة ص إال بعد حلول أجله.
، واليت قد تساوي يف جمموعها زكاة  االستثمارات والقول الثاين أوفق هلذا العصر، خاصة مع ضخامة الديون يف  

 زكاة فيما بقي من ماله.  فقط لوجبت عليه ال ذا العام الدين هلسنني، بينما لو خصم قسط 
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 للعلماء:  أقوال ، فيه الكفارات والنذور وحنوهامثال ذلك  ** هل مينع دين هللا وجوب الزكاة؟
واستدلوا اجملد ابن تيمية،    همينع الزكاة كدين اآلدمي، وهو مذهب احلنابلة، واختار أن دين هللا    القول األول:

فقالت:    -صلى هللا عليه وسلم-أن امرأة من جهينة جاءت إىل النيب  : )-رضي هللا عنهما-ابن عباس  ديث  حب
نعم، حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك حتج حىت مات، أفأحج عنها، قال:  إن أمي نذرت أن حتج فلم  

 [1852خ ]( دين أكنت قاضيته؟ اقضوا هللا، فاهلل أحق ابلوفاء 
 لزكاة آكد، لتعلقها ابلعني. واستدلوا أبن اعند احلنابلة،  أن دين هللا ال مينع الزكاة، وهو وجه :القول الثاين

إذا كالزكاة، فهذا مينع الزكاة، وبني دين هللا  العباد  أنه يفرق بني دين هللا إذا كانه له مطالب من    القول الثالث:
 [ 35]زكاة املدين ص  .واملالكية مذهب األحناف، وهذا كالكفارات   ل يكن له مطالب

 الديون االستثمارية** زكاة  
املراد ابلدين االستثماري: ما ينشأ من عقد املعاوضة بني الدائن واملدين، فيستفيد املدين من األجل، ويستفيد 

 . من زايدة مثن السلعة نتيجة األجلالدائن 
أما ابقي احليوانية،  للثروة  االستثمارية  والديون  الزراعية،  للثروة  االستثمارية  الديون  أنواعها،   وقد سبق حبث 

 فيمكن تقسيمها إىل أقسام:  
وكانت زائدة عن احلاجات األصلية   ،إذا كانت الديون لتمويل أصول اثبتة بقصد االستثمار وزايدة األرابح  -1

للمدين، فإن هذه الديون جتعل يف مقابل تلك األصول، وال ت نقص من األموال اليت يف يده والغلة املستفادة 
لك مبلغ مليون رايل، واشرتى مصنعا مبليون رايل، على أن يسدد مثنه يف عشر له، ومثال ذلك: اتجر  مي

، فإذا حل قسط من الدين جعله يف مقابل قيمة املصنع،  سنوات مقسطًا، وغلة املصنع مائة ألف رايل سنوايًّ
د إفالسه،  ويزكي ما بيده من أمواٍل زكوية؛ ألن الديون عوض عن املصنع، وألن له قيمة مالية يباع عليه عن

زكوية، إال إذا    لى نصاب ما بيد املدين من أموالويسدد منها ديونه، ويتبني بذلك أن هذه الديون ال تؤثر ع
 ل تف قيمة األصول الثابتة بسداد الديون احلالة. 

إذا كانت الديون لتمويل أصول اثبتة ضرورية ال تزيد عن حاجته األصلية، في نقص الدين احلال وهو    -  2
،  من أن الدين املؤجل ال مينع وجوب الزكاة   وال ي نقص الدين املؤجل ملا تقدمالسنوي من دخل املدين،  القسط  

ألف رايل على أن مببلغ مخسني    -وهي مصدر دخله-ومثال ذلك: من اشرتى سيارة أجرة لنقل الركاب  
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ا بقي لدين، ويزكي ما يف كل سنة عشرة آالف، فيخصم من وعاء الزكاة القسط احلال من ايسدد مثنها مقسط
وبذلك يتبني أثر هذه الديون على نصاب ما بيد املدين    وإال ل جتب فيه الزكاة.من مال املدين إن بلغ نصااب

  زكي، وإال فال. ل، مث ينظر ما بقي، فإن كان نصاابمن أمواٍل زكوية، وأنه الديون ت نقص من تلك األموا
لغ مليون  جتاري فاضل عن حاجته األصلية، كمن استدان من البنك مبإذا كانت الديون لتمويل عمل    -  3

، مع التزامه بسدادها خالل عشر سنوات مقسطة، يف كل سنة مائة ألف رايل، في نقص رايل الستثمارها جتاراي  
القسط السنوي عندئٍذ من قيمة العروض واألموال اليت يف يده، ويزكي ما تبقى، أما املؤجل من األقساط فال 

 . ين قص كما تقدم
 فلها أحوال: ، الديون اإلسكانيةومثل الديون االستثمارية  

ا، في نقص القسط السنوي من دين بال إسراف، ويكون الدين مقسطلبناء بيت يسكنه املستإن كانت    -1
 .  يده، ويزكي ما بقي إن بلغ نصااباألموال الزكوية اليت يف

عل يف مقابل يزيد عن حاجإن كانت الديون لبناء مسكن    -2 ته أو فيه إسراف وتبذير، فإنه هذا الدهين جي 
القسم الزائد عن حاجته من العقار، فإن استغرق الدين ما زاد من العقار السكين، ول يفضل الدين على 
العقار فإنه يزكي ما بيده من أموال زكوية وال يتأثر املال الذي خيضع للزكاة ابلدين، وإن فضل الدين على 

 . ، ويزكي ما بقي إن بلغ ماله نصااب، فينقص القسط احلال  يف سنة الدين من أمواله الزكويةالعقار
لبناء وحدات سكنية لبيعها أو   الجلة لغرض استثماري، كأن يقرتض ماالديون اإلسكانية املؤ إن كانت    -3

الدهين اإلسكاين يف هذه احلال استثماري، فينطبق عليه ما تقدم يف القسم   أتجريها واالسرتابح منها، فإنه 
الثالث من املسألة السابقة، فينقص قسط الدين احلال  من قيمة الوحدات السكنية، وال ينقص مما بيده من 
أموال زكوية إال إذا استغرق األصول الثابتة )الوحدات السكنية(، أما األقساط املؤجلة من الدين فال تؤثر على 

 [ 70كاة ص]نوازل الز  . املال الذي خيضع للزكاة
 محل وجوب الزكاة

 : على أقوال** اختلف العلماء هل الزكاة واجبة يف املال أم يف الذمة 



 55 

خذ من }لقول هللا تعاىل  ،  يف اجلديد وهذا مذهب الشافعي  ،  املال  عني  أن الزكاة واجبة يف:  القول األول
أعلمهم أن هللا افرتض عليهم : )لليمنملعاذ حني بعثه    -صلى هللا عليه وسلم-ولقول النيب    {أمواهلم صدقة

 وألن املال لو تلف بعد احلول بدون تعد أو تفريط ل تلزمه الزكاة. (، صدقة يف أمواهلم
صار تعلقها بعني املال كتعلق الرهن ابلعني املرهونة،  ،  املالعني  لكن يشكل على هذا القول أهنا إذا وجبت يف  

وميكن ملستحقي ،  ببيع أو حنوه  ا عليه الزكاة أن يتصرف فيه  جيوز لصاحب املال إذا وجبت  وعلى هذا فال
ه أن يتصرف  لوهذا خالف الواقع، حيث إن من وجبت عليه الزكاة  ،  الزكاة أن يلزموه إبخراج هذه الزكاة املعينة

 . يف ماله، ولو بعد وجوب الزكاة فيه لكن يضمن الزكاة 
وجيعلون تعلق الزكاة بعني ،  وهو املشهور عند احلنابلة،  لذمةتعلق يف اأن الزكاة واجبة يف املال وهلا  :  القول الثاين

فإنه ،  اجلايناالستيفاء كتعلق اجلناية ابلعبد  وإمنا من ابب تعلق  ،  املال ليس من ابب تعلق الرهن ابلعني املرهونة
فيها صاحبها بعد فإذا تصرف  ،  وعلى هذا فالزكاة متعلقة ابلعني،  لكن لسيده أن يفديه،  تتعلق بعينهاجلنابة  

   .احلول صارت يف ذمته فيضمن الزكاة 
بقول النيب واستدلوا  ،  ورواية عن أمحديف القدمي  لشافعي  مذهب اوهو  ،  أن الزكاة واجبة يف الذمة:  الثالثالقول  

واستدلوا ،  والذي يوميء إىل أن ذلك يف الذمة  (يف)فأتى بلفظ    (يف أربعني شاة شاة : ) -صلى هللا عليه وسلم-
 . ن املال لو تلف بعد وجوب الزكاة لوجب على املرء أن يؤدي الزكاةأبأيضا 

غري   الزكاة حىت لو تلف املال بعد وجوهبا منفإنه يضمن  ،  ويشكل على هذا القول أهنا إذا وجبت يف الذمة
 .  زكاة اخلارج من األرضكما سبق وكما سيأيت يف،  تعد وال تفريط وهذا فيه نظر

وهذا اختيار  ،  تعلق استيفاء حمض كتعلق الديون ابلرتكة   ابلعنيأن الزكاة جتب يف الذمة وهلا تعلق  :  الرابعالقول  
 .ابن تيمية واستحسن هذا القول ابن مفلح يف القواعد الفقهية شيخ اإلسالم

وابلذمة فرعا  ،  الثاين جيعل تعلق الزكاة بعني املال أصالةوالفرق بينهما أن القول  ،  وأصح األقوال الثاين والرابع 
بعني املال ومرتبط لكنه متعلق  ،  أما القول الرابع فيجعل تعلق الزكاة ابلذمة أصالة،  ا بعني املالهعند تعذر تعلق

 . به
كانت من  يف صورة  ويدل لذلك أن أصحاب القول الثاين يقرون بتعلق الزكاة ابلذمة  ،  وأقرب األقوال هو الرابع

فإن  ،  كعروض التجارة و ،  فهي يف الذمة،  شاةفعليه  ،  مخس من اإلبلكمن عنده  ،  ما ميلك   زكاته من غري جنس 
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الزكاة ال جتب يف عينها، ولكن جتب يف قيمتها، وهلذا لو أخرج زكاة العروض منها ل جتزئه، بل جيب أن خيرجها  
   فتتعلق بذمته. من القيمة

 :  ما أييتوفائدة اخلالف تظهر في
، لذمةابفإن الزكاة جتب عن حولني يف قول من علقها  ،  إذا كان لرجل أربعون شاة فحال عليها حوالن  -1

ألهنا كأهنا خرجت من املال بعد حوالن احلول ،  وعن حول واحد يف قول من علقها ابملال،  ألهنا كالدين
وعلى القول الرابع جتب عليه زكاة  ،  زكاةوليس فيها  ،  ة وثالثون شاةفيصبح عنده يف احلول الثاين تسع،  األول

 ألهنا وإن تعلقت ابلذمة لكنها مرتبطة ابملال.، حول واحد
وأما يف السنة ،  فزكاهتا يف السنة األوىل عشرة دراهم،  ومضى عليها حوالن،  إذا كان عنده أربعمائة درهم  -2

، وأما من علقها ابملال فتنقص الزكاة،  ة درهمألن املال ما زال أربعمائ،  الثانية فمن علقها ابلذمة ل تنقص الزكاة
 [ 2/287املغين ، 195قواعد ابن رجب ، 2/344الفروع ] .ألن املال نقص إىل ثالمثائة وتسعني

 إخراج القيمة في الزكاة
 : على قولني** اختلف العلماء يف إخراج القيمة يف الزكاة 

 :  ا أييتواستدلوا مب، مذهب اجلمهوروهذا ، أنه ال جيزيء إخراج القيمة: القول األول
نص على   -صلى هللا عليه وسلم-وفيه أن النيب  ،  وقد سبق،  يف الزكاة   -رضي هللا عنه-حديث أيب بكر    -1

 .فإخراج القيمة خروج عن النص، الشاة والبعري
  ، جْلََذَعةِ امن بلغت عنده من اإلبل صدقة  : )وفيه،  وقد سبق،  يف الزكاة  -رضي هللا عنه-أيب بكر  كتاب    -2

  ( وجيعل معها شاتني إن استيسرات له أو عشرين درمها  ،قة فإهنا تقبل منه احلقة وعنده حِ   ،وليست عنده جذعة
، وأيضا لو جاز دفع إىل اجلربان  -صلى هللا عليه وسلم- القيمة ل يعدل النيب    دفع  ولو جاز  [1453  خ]

 . يف احلديث فائدة -اجلذعة مث احلقة-القيمة ل يكن يف الرتتيب املذكور 
عن عمر ذلك  روي  ورواية عن اإلمام أمحد، وقد  ،  وهذا مذهب احلنفية،  أنه جيزيء إخراج القيمة:  القول الثاين

واية اثلثة أنه جيزيء إخراج ر وعن اإلمام أمحد  بن عبد العزيز واحلسن البصري، وذهب إليه سفيان الثوري،  
 :  ا أييتواستدلوا مبغري زكاة الفطر،  القيمة يف 

 . وهذا يشمل القيمة {خذ من أمواهلم صدقة}قوله تعاىل  -1
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ألهل اليمن ائتوين بعرض ثياب مخيص أو لبيس يف الصدقة    -رضي هللا عنه-"قال معاذ  :  قال طاوس  -2
كتاب ،  خ تعليقا]  ابملدينة"  - صلى هللا عليه وسلم -أهون عليكم وخري ألصحاب النيب    ،مكان الشعري والذرة

 [وهو مرسل، ابب العرض يف الزكاة، الزكاة
وأن خيرج حبا من غري ،  غنمهأبن خيرج زكاة غنمه شاة من غري  ،  أنه جيوز العدول عن العني إىل اجلنس  -3

 . فكذا القيمة ، زرعه
إخراج القيمة لغري حاجة وال مصلحة راجحة "  :قال رمحه هللا،  والراجح ما اختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية

وألنه ،  ان بشاتني أو عشرين درمها ول يعدل إىل القيمةرب اجل   -صلى هللا عليه وسلم-وهلذا قدر النيب  ،  ممنوع منه 
ألن الزكاة مبناها   ؛وقد يقع يف التقومي ضرر   ، رديئةراج القيمة مطلقا فقد يعدل املالك إىل أنواع  مىت جوز إخ
 . وهذا معترب يف قدر املال وجنسه ،على املواساة

مثل أن يبيع مث بستانه أو زرعه بدراهم فهنا    ، وأما إخراج القيمة للحاجة أو املصلحة أو العدل فال أبس به
وقد نص   ،وال يكلف أن يشرتي مثرا أو حنطة إذ كان قد ساوى الفقراء بنفسه  ،إخراج عشر الدراهم جيزيه

فإخراج القيمة    ،ومثل أن جيب عليه شاة يف مخس من اإلبل وليس عنده من يبيعه شاة   ،أمحد على جواز ذلك 
ومثل أن يكون املستحقون للزكاة طلبوا منه إعطاء    ، مدينة أخرى ليشرتي شاة  هنا كاف وال يكلف السفر إىل

:  ، ينظر25/82جمموع الفتاوى  ]"  رى الساعي أن أخذها أنفع للفقراءأو ي  ،القيمة لكوهنا أنفع فيعطيهم إايها
  فقه ،  2/562الفروع  ،  9/542، املغين  2/25، بدائع الصنائع  2/156، املبسوط  4/149احلاوي الكبري  

   [760الزكاة ص
 (نيالنقد)الذهب والفضة زكاة 

والذين يكنزون الذهب والفضة وال ينفقوهنا يف سبيل هللا فبشرهم }قوله هللا تعاىل    ** األصل يف زكاة النقدين
يوم حيمى عليها يف انر جهنم فتكوى هبا جباههم وجنوهبم وظهورهم هذا ما كنزمت ألنفسكم  أليم  بعذاب 

ما من صاحب ذهب وال فضة ال : )مرفوعا  -رضي هللا عنه-وحديث أيب هريرة  ،  { تكنزونفذوقوا ما كنتم  
يؤدي منها حقها إال إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من انر فأمحي عليها يف انر جهنم فيكوى هبا 

د فريى  جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له يف يوم كان مقداره مخسني ألف سنة حىت يقضى بني العبا
  [987م ] ( سبيله إما إىل اجلنة وإما إىل النار
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وهو القطع -سواء كانت نقودا أو تربا  ،  وعلى أي صفة كانت  ** الزكاة جتب يف الذهب والفضة بكل حال 
وعلى ،  مع أنه ال جيوز استعمال آنية الذهب والفضة-أو حليا أو أواين أو غري ذلك    ،-من الذهب والفضة

والذين يكنزون الذهب }لقول هللا تعاىل    ؛-األكل فيهما فقطجيوز الشرب فيهما و قول بعض العلماء ال  
 . والكانز للذهب والفضة هو كل من ال يؤدي زكاهتما  {والفضة وال ينفقوهنا يف سبيل هللا فبشرهم بعذاب أليم 

من مادة  ه  فمنهم من جزم أبنه ال زكاة فيه؛ وعلل ذلك أبن،  الذهب األبيضاختلف املعاصرون يف زكاة  **  
لكن جتب الزكاة فيه إذا كان  ،  مى النفط الذهب األسودكما يس ،  وإمنا مسي ذهبا أبيض لغالء مثنه،  أخرى

 .عروض جتارة
 على شيئني: "الذهب األبيضواألقرب أن هذا املصطلح "

 سواء يف أحكام الزكاة أو يف غريها. املعروف يطلق على معدن البالتني، وهذا ال أيخذ حكم الذهب  األول:
أو خملوطا بنسبة معينة من مادة   ،يطلق على الذهب األصفر، ولكنه يكون مطليا بطبقة من البالتني  الثاين:

لذهب، فحكمه حكم الذهب أو البالتني، والنيكل أو غريها، تزيد أو تقل على حسب عيار ا  "البالديوم"
، لكن املعروف )األصفر( يف أحكام الزكاة ويف غريها، وهذا اإلطالق هو املشهور املعروف يف حمالت الذهب

 ( وحنو ذلك. 18الزكاة فيه تكون على الذهب اخلالص فيقدر بقدره، كما يقدر زكاة الذهب من عيارة )
]أحكام   % من الذهب األبيض.75-60ما بني  وقد قال بعضهم إن الذهب األصفر يشكل نسبة تصل إىل  

 [ 33وفتاوى الزكاة من بيت الزكاة الكوييت ص
ومن الفضة   ، والنصاب من الذهب عشرون دينارا،  ** ال جتب الزكاة يف الذهب والفضة إال إذا بلغ نصااب

 .مائتا درهم
مث صار الدينار يف  تساوي مائيت درهم،  نبواي  كان الدينار النبوي يساوي عشرة دارهم، فالعشرون دينارا  قد  و 

وصل إىل مخسة عشر أو أكثر.   يالنصف الثاين من العهد األموي يساوي اثين عشر درمها، ويف العصر العباس
 [254]فقه الزكاة ص

-ا جرام  4.25سيأيت زنة املثقال وأنه  -من الذهب    قاالمث الدينار النبوي يساوي  كان  فقد  من حيث الوزن  أما  
 2.98ويساوي    4.25  *   0.7يساوي سبعة أعشار املثقال من الفضة، فالدرهم يساوي  وكان الدرهم    ،

 جراما من الفضة.
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تساوي  ، وإن شئت فقل املائتا درهم  جراما منه  595  وتساوي  2.98*    200  تساويوعليه فاملائتا درهم  
 جراما منه.  595وتساوي  4.25*  140فتكون ( 0.7*  200) من الفضة قاالمائة وأربعون مث

إذا كانت لك : )قال  -صلى هللا عليه وسلم-حديث علي بن أيب طالب أن النيب  والدليل على هذا النصاب 
حىت يكون لك   -يعين يف الذهب-وليس عليك شيء  ،  مائتا درهم وحال عليها احلول ففيها مخسة دراهم

 [ 1572د ] (فإذا كان لك عشرون دينارا وحال عليها احلول ففيها نصف دينار ،ديناراعشرون 
لكن للحديث وصوب الدارقطين وقفه على علي،  ،  ويف صحته وضعفه،  واختلف العلماء يف رفع احلديث ووقفه

حه وكذلك صح، وقد نقل الرتمذي عن البخاري تصحيح احلديث، شواهد كثرية يرتقي هبا لالحتجاج والرفع
واحلديث صححه وقد اختلف يف رفعه"،    ،"وهو حسنيف بلوغ املرام، وقال:  احلافظ ابن حجر  وقال  ،  النووي
  [396-2/391أضواء البيان ، 289/ 3اإلرواء ]ينظر:  األلباين

أربعون دينارا،  وال عربة مبن شذ يف ذلك الذهب  وكقول ،  كما روي عن احلسن يف أحد قوليه أن نصاب 
وال دليل ،  فما بلغ منه قيمة مائيت درهم وجبت فيه الزكاة،  نصاب الذهب معترب ابلتقومي ابلفضةطاووس أن  

 .فالصواب قول مجاهري العلماء، على هذه األقوال
ومقطوع  ،  حبة معتدلة غري مقشورة:  وصفتها،  حبة شعري  ( 72)يساوي    عند مجهور العلماء)وزن(    ** املثقال

ما دق وطال احل،  من طرفيها  يساوي  وعند  املثقال  أن  املثقال ،  حبة شعري  (100)نفية  وزن  واختلف يف 
 : ابجلرامات بعد أن قدره العلماء حبب الشعري على ثالثة أقوال

 .جراما (70)وعليه فنصاب الذهب ، جراما  (3.5)أن املثقال يساوي : القول األول
 .جراما  (85)وعليه فنصاب الذهب ، جراما  (4.25)أن املثقال يساوي : القول الثاين

الثالث يساوي  :  القول  املثقال  الذهب  ،  جراما  ( 3.6)أن  فنصاب  الزكاة   . جراما  (72)وعليه  فقه  ]ينظر 
 [250ص

فاملائتا درهم وهي ،  فضة  فكل عشرة دراهم تساوي سبعة مثاقيل،  سبعة أعشار املثقال  ** الدرهم يساوي
مثقاال وأربعون  مائة  تساوي  الفضة  األقوال يف   ،نصاب  تكون  املثقال ابجلرامات  وعلى االختالف يف وزن 

 :  نصاب الفضة ابجلرامات ثالثة
 . جراما ( 490)أن نصاب الفضة هو : القول األول
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 . جراما ( 595)أن نصاب الفضة هو : القول الثاين
 . جراما (504)أن نصاب الفضة هو : القول الثالث

، هل تقدر على أساس الذهب أم الفضة، وستأيت األوراق النقدية** اختلف العلماء يف تقدير نصاب  
 املسألة يف زكاة عروض التجارة.  
وأعطى كل واحدة من احللي أقل من النصاب فال يضم احللي بعضه إىل ،  ** لو كانت عنده بنات صغار

 . ألن كل واحدة متلك حليها ملكا خاصا، بعض
 ؟** هل يف الفضة وقص

وخالف أبو حنيفة يف ذلك فقال أبنه ال شيء يف الزايدة على  ،  ه ال وقص يف الفضةمجهور العلماء على أن
وأهنا إن زادت عن املائتني ،  والصواب قول اجلمهور،  فإذا بلغت أربعني ففيها درهم،  املائتني حىت تبلغ أربعني

 . ولو بعشرة ففيها الزكاة حبساهبا
 :العلماء على ثالثة أقوالاختلف  ؟** هل املعترب يف الفضة العدد أم الوزن

،  فمن ملك مائة وأربعني مثقاال من الفضة فقد ملك النصاب،  وهو قول اجلمهور أن العربة ابلوزن:  القول األول
وسواء أكانت العشرون مثقاال تساوي مائيت دينار أم ال ،  وقد سبق بيان زنة املثقال حببات الشعري وابجلرامات 

 . نألن العربة ابلوز ، ففيها الزكاة 
فمن ملك مائيت درهم ففيها الزكاة وإن  ،  وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية أن العربة ابلعدد:  القول الثاين

 :  ا أييتواستدل مب، والعربة يف الدراهم ابلعرف، كانت زنتها أقل أو أكثر من مائة وأربعني مثقاال
،  1405خ  ]  (مخس أواق صدقة  ليس فيما دون: )مرفوعا  -رضي هللا عنه-حديث أيب سعيد اخلدري    -1
  [2/389انظر أضواء البيان ]  . واألوقية هي أربعون درمها من فضة إمجاعا [979م 
الصديق    -2 بكر  أيب  عنه-حديث  هللا  النيب    -رضي  وسلم-أن  عليه  هللا  يف   -صلى  فيما كتب  كتب 

  [ 1454خ  ]  (فيها شيء إال أن يشاء رهباربع العشر فإن ل تكن إال تسعني ومائة فليس  الر َِقِة  ويف  : )الصدقات 
بل بعض الدراهم تزيد على ،  ل تكن متفقة يف الوزن   -صلى هللا عليه وسلم-أن الدراهم يف عهد النيب    -3

وجعل كل عشرة ،  فوحدها على هذا املقدار،  ول توحد الدراهم إال يف زمن عبد امللك بن مروان،  البعض اآلخر
 .دراهم سبعة مثاقيل
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وإذا كانت خفيفة ،  فإذا كانت الدراهم ثقيلة فاعتبار الوزن أحوط،  أن نعمل ابألحوط للفقراء:  لثالثالقول ا
 . وهذا القول هو الذي مال إليه شيخنا، فاعتبار العدد أحوط

النيب   العلم أن الدراهم كانت خمتلفة يف عهد  خبالف    -صلى هللا عليه وسلم-والذي يظهر من كالم أهل 
فكذلك الداننري وال ،  لكن شيخ اإلسالم قال إننا إذا أرجعنا الدراهم إىل العرف،  نت متفقةالداننري فإهنا كا

ملا أطلق الدراهم والداننري فإن ذلك يصرف إىل دراهم وداننري كل   -صلى هللا عليه وسلم-ألن النيب  ،  فرق
 .عصر حبسبه

،  2/93مغىن احملتاج  ،  131/ 3  اإلنصاف ،  2/211فتح القدير البن اهلمام  ،  2/389  أضواء البيان   ينظر:]
 [ 2/454الفروع ، 629األموال ص ، 252-19/248جمموع الفتاوى 

 :اختلف العلماء على قولني؟ ** هل يضم الذهب إىل الفضة يف تكميل النصاب
النقدين واستدلوا أبدلة منها أن مقصود  ،  وهذا مذهب احلنفية واملالكية ورواية عن أمحد،  أنه يضم:  القول األول

 . فهما كنوعي جنس ، والفضة يقصد هبا الشراء، فالداننري يقصد هبا الشراء، واحد
 وا مبا أييت:  ، واستدلذا مذهب الشافعية ورواية عن أمحدوه، أنه ال يضم الذهب إىل الفضة: القول الثاين

وهذا يشمل ما إذا كان عنده من   (ليس فيما دون مخس أوق صدقة: )-صلى هللا عليه وسلم-قول النيب    -1
 . الذهب ما يكمل به مخس أواق أو ال

إذا كانت لك مائتا درهم وحال : )قال  -صلى هللا عليه وسلم-حديث علي بن أيب طالب أن النيب    -2
فإذا   ،حىت يكون لك عشرون دينارا  -يعين يف الذهب-، وليس عليك شيء  عليها احلول ففيها مخسة دراهم

 [ 1572د ] (ينارا وحال عليها احلول ففيها نصف ديناركان لك عشرون د
لكن للحديث وصوب الدارقطين وقفه على علي،  ،  ويف صحته وضعفه،  واختلف العلماء يف رفع احلديث ووقفه

وكذلك صححه ، وقد نقل الرتمذي عن البخاري تصحيح احلديث، شواهد كثرية يرتقي هبا لالحتجاج والرفع
واحلديث صححه وقد اختلف يف رفعه"،    ،"وهو حسنيف بلوغ املرام، وقال:  حجر  احلافظ ابن  وقال  ،  النووي
 [ 396-2/391أضواء البيان ، 289/ 3اإلرواء ]ينظر:  األلباين

وكذلك يف ،  مع أن املقصود منهما واحد وهو القوت ،  أن الشعري ال يضم إىل الرب يف تكميل النصاب   -3
 . قصود واحد وهو التنميةمع أن امل، البقر مع الغنم واإلبل مع البقر
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فدل على ،  أنه جيوز التفاضل عند مبادلة أحدمها ابآلخر كما يف حديث عبادة بن الصامت عند مسلم  -4
 .أن كال منهما جنس مستقل

ال ضم جنس إىل ،  ويستثىن منه أموال الصيارفة فإنه يضم فيها الذهب إىل الفضة،  والقول الثاين هو الراجح
 . فصارا كعروض التجارة، املراد هبما التجارةولكن ألن ، جنس

 ؟ هل يضم ابألجزاء أم ابلقيمة، ** على القول ابلضم يف املسألة السابقة
 . وهو مذهب احلنفية ورواية عن أمحد أنه يضم ابلقيمة: القول األول
 . وهو مذهب املالكية ورواية عن أمحد أنه يضم ابألجزاء: القول الثاين

وقيمة ثلث ، ونصف نصاب من الفضة، ذا كان عند اإلنسان ثلث نصاب من الذهبويظهر اخلالف فيما إ
فعلى القول أبنه يضم ابألجزاء ليس عليه زكاة ألن  ،  النصاب من الذهب تساوي نصف النصاب من الفضة

الثلث والنصف نصاب إال سدس القول أبنه يضم ابلقيمة عليه زكاة،  جمموع  والصواب من هذين ،  وعلى 
 . ه يضم ابألجزاء ال ابلقيمةالقولني أن

فلو قسم ما عنده على أربعني خرجت له  ،  أي واحد من أربعني،  ** مقدار زكاة الذهب والفضة ربع العشر
 . الزكاة

 : ** األموال املوقوفة هلا حاالن
إن كانت على أشخاص معينني وبلغ نصيب الواحد منهم نصااب وجبت فيها الزكاة خيرجها مالكه أو  :  األوىل

 . بنية الزكاة وليه
إن كانت على غري معينني كاملوقوف على الفقراء أو على أعمال اخلري كبناء املساجد واملدارس اخلريية :  الثانية

، النتفاء امللك فيها ،  وما يوصي به امليت من تركته كالثلث والربع وحنوها يف وجوه الرب فال زكاة يف هذه األموال
 .وفعل خريألهنا وقف ومصرفها كلها يف بر 

 الموظفين جمعياتزكاة 
وهذه اجلمعيات فيها قابض، وفيها دائن، مبعىن أن  املوظفني،    مجعيات اختلف العلماء املعاصرون يف زكاة  **  

 فيها من قبض املال، فمعه نصيب حاضر، ورمبا ظلت عليه أقساط يدفعها، مثل ما إذا استلم أول دفعة. 
 ال، انتظارا لوصول دورهم.وفيها شخص دائن، وهم الذين يدفعون امل
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املال الذي دفعه، إذا حال عليه  أن يزكي    الدائنجيب على  إىل أنه  الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا    ذهبوقد  
ألنه دين على موسر، إذ إنه قد علم أن هؤالء املشرتكني سوف يوفون نصيبهم يف كل شهر، والدين احلول؛  

 على املوسرين جتب فيه الزكاة. 
جتب عليه الزكاة، ألنه  من اجلمعية ال  اخلثالن إىل أن األول الذي يستويف حقه  الدكتور سعد بن تركي    وذهب

الدين الذي له يف ذمم الثاين عشر هو دائن، و ل حيل احلول، وهكذا ابلنسبة للثاين إىل احلادي عشر، لكن  
تجب الزكاة على الثاين عشر فاة، أصحابه يف اجلمعية حال عليه احلول، وهو دين على مليء، فهنا جتب الزك

 .من بعدهو 
 إىل التفصيل، كما أييت:   وذهب آخرون

، وكان ابلغا نصااب، فإما أن يضيفه إىل حول مال سابق عنده، وإما أن  )القابض( من استلم املال اجملموع   -أ
حلول، أما لو أنفق مال يستقبل به حوال جديدا، مث يزكيه يف هناية هذا احلول، هذا إذا بقي النصاب إىل هناية ا

 اجلمعية حىت ذهب كله أو نقص عن النصاب، فال زكاة عليه. 
مثال: من كان لديه مال بلغ نصااب يف شهر رمضان، مث استلم مال اجلمعية يف شهر شوال، فإما أن يزكي  

 اجلميع يف رمضان التايل، وإما أن يزكي كل مال يف حوله، هذا يف رمضان، واآلخر يف شوال.
كان قسط اجلمعية الشهري يبلغ نصااب، أو كان عنده مال آخر غري مال اجلمعية يكمل النصاب، مث   إذ  -ب 

ألفا(، ول يستلم اجلمعية  20مضى عام هجري على البدء يف اجلمعية، ولنفرض أن جمموع ما دفعه زيد مثال ) 
 شاركني معه.ألفا( ألنه يف حكم الدين على إخوانه امل20بعد، فإنه يلزمه زكاة هذا املبلغ )

وإذا كان القسط ال يبلغ نصااب، وليس عنده مال آخر يكمل النصاب، فإن حول الزكاة يبدأ حني يكون ما  
 ]موقع اإلسالم سؤال وجواب[ دفعه بلغ نصااب.

أن الدائن ال زكاة عليه؛ ألن هذا الدين مؤجل، والدين املؤجل ما ذهب إليه الشيخ يوسف الشبيلي    واألقرب
العلماء مبنزلة الدين على املعسر، والذي معه يف اجلمعية ال يرضون أبن يعطوه ما دفعه مبجرد طلبه، حيث   دعن

 إنه يف الغالب تكون أدوار اجلمعية قد وزعت وصارت معلومة لديهم.  
أما القابض، فهذا قد حصل له مال جديد، فيزكيه إذا بلغ نصااب، أو يضمه إىل مال عنده فيزكيه إذا بلغ 

وهذه املسألة مبنية على مسألة  يف اجلمعية؛ ألهنا دين عليه،    صااب، لكن خيصم منه ما بقي عليه من أقساطن
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فيخصم من ، وقد سبق بيان أن الدين مينع وجوب الزكاة يف األموال الظاهرة،  )هل الدين مينع وجوب الزكاة(
 .  للجمعيةاملال الذي بيده ما عليه من أقساط 

 املال قبل حوالن احلول فال زكاة عليه.   ذا صرف هذاأما إ
 ةنيلززكاة الحلي المعد ل

 :على مخسة أقوال ** اختلف العلماء يف زكاة احللي من الذهب والفضة املعدة لالستعمال
وهو أحد ،  وهذا هو مذهب احلنفية ورواية عن أمحد،  أنه جتب الزكاة يف احللي املعدة لالستعمال  :القول األول

 : واستدلوا أبدلة منها، عي يف اجلديد القولني للشاف
ما من صاحب ذهب وال فضة ال يؤدي منها حقها إال إذا )مرفوعا:    -رضي هللا عنه-حديث أيب هريرة    -1

 ، فيكوى هبا جنبه وجبينه وظهره  ، فأمحي عليها يف انر جهنم  ،كان يوم القيامة صفحت له صفائح من انر 
حىت يقضى بني العباد فريى سبيله إما إىل اجلنة   ،كلما بردت أعيدت له يف يوم كان مقداره مخسني ألف سنة

صلى هللا عليه -ل يقيده النيب  ،  عام  (ما من صاحب ذهب وال فضة: )فقوله[،  987م  ]  ( وإما إىل النار
 .بشيء -وسلم

الر َِقِة يف  : )-صلى هللا عليه وسلم-ل النيب  لقو ،  واعرتض على هذا أبن النص عام خمصوص ابلفضة املضروبة
العشر الدراهمالر َِقِة  و (،  ربع  قوله،  هي  )فيحمل  فضة:  وال  ذهب  من صاحب  املضروبة   (ما  الفضة  ،  على 

 . والذهب املضروب 
 : عن هذا االعرتاض من ثالثة وجوه وأجيب 

سواء ،  الرقة اسم للفضة مطلقا:  قال  ألن ابن حزم،  أبن املراد ابلرقة هي السكة املضروبة  عدم التسليم:  األول
-فقد قال النيب ،  ليس حبجة:  وإن قلنا،  ابن حزم حجة يف اللغة فاألمر ظاهر:  فإن قلنا،  ضربت أم ل تضرب 
 . فهذا دليل على أن املعترب جمرد الفضة   (ليس فيما دون مخس أواق من الورق صدقة: )-صلى هللا عليه وسلم

فيوجبون الزكاة ،  أن الذين يقولون بعدم وجوب الزكاة يف احللي املعد لالستعمال خيالفون ما قرروه هنا:  الثاين
 .مع أن الترب غري مضروب  -من الذهب والفضة غري مصوغ وهو ما كان-يف الترب 
فذكر بعض أفراد العام حبكم ال خيالف العام ال يقتضي   ،ملضروبةلو سلمنا أبن املراد ابلرقة هي الفضة ا:  الثالث

 . ولكن يقتضي التنصيص على هذا الفرد من أفراد العام ،التخصيص
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صلى -أن امرأة من أهل اليمن أتت رسول هللا  : )-رضي هللا عنه-حديث عبد هللا بن عمرو بن العاص    -2
،  ال :  قالت؟  أتؤدين زكاة هذا:  فقال،  يظتان من ذهبوبنت هلا يف يد ابنتها مسكتان غل   -هللا عليه وسلم

فخلعتهما فألقتهما إىل رسول هللا  :  قال،  أيسرك أن يسورك هللا عز وجل هبما يوم القيامة سوارين من انر:  قال
ت ،  1563د  ،  2479ن  ]  (-صلى هللا عليه وسلم- مها هلل ولرسوله  :  فقالت  -صلى هللا عليه وسلم-

637] 
ومن ،  عائشة  وذكر له شاهدين من حديث،  قواه احلافظ يف البلوغاختلف العلماء يف صحته، فوهذا احلديث  

 وسيأتيان.  حديث أم سلمة
 ، ومن املعاصرين األلباين.صححه ابن امللقن، وحسنه النووي واحلديث 

مجاعة    وتعقبه  شيء"،  -صلى هللا عليه وسلم-يف هذا الباب عن النيب  وقال الرتمذي بعد روايته: "وال يصح  
وهذا التضعيف الذي ضعفه الرتمذي  ، قال النووي: "ق أخرى صحيحةيمن العلماء أبن احلديث ورد من طر 

" ، وليس هو مفردا بل رواه أبو داود وغريه من رواية حسني املعلمابن هليعة واملثىن بن الصباح به  بناء على انفراد
 . [5/516]اجملموع 

النسائي احلديث يف سننه الكربى  ابن حبان:  و ورجح إرساله،    وأورد  ابن حزم. "،  إسناده واه"قال    وضعفه 
 [ 2/131أضواء البيان ، 2271، السنن الكربى للنسائي 1/257إرشاد الفقيه  إرشاد الفقيه ]

صلى هللا عليه -دخل علي رسول هللا  )  : قالت  -رضي هللا عنها-ها  عنف  ،من حديث عائشة  الشاهدأما  
قال ،  فقلت صنعتهن أتزين لك اي رسول هللا؟  فقال ما هذا اي عائشة  ،فرأى يف يدي فتخات من ورق  -وسلم

،  2/105قط  ،  1/389كم  ،  1565د  ]  (قال هو حسبك من النار،  ال أو ما شاء هللا:  قلت؟  أتؤدين زكاهتن
الراية عن ابن ونقل الزيلعي يف نصب  ،  وقال احلاكم صحيح على شرط الشيخني ول خيرجاه،  4/139هق  

إسناده على شرط ":  343/ 2وقال احلافظ يف التلخيص احلبري  ،  دقيق العيد أنه قال احلديث على شرط مسلم
 [واحلديث صححه األلباين، "الصحيح

فقلت   ،كنت ألبس أوضاحا من ذهب)  :قالت  -رضي هللا عنها-عنها  ف  ،وأما الشاهد من حديث أم سلمة
قط  ،  1/390كم  ،  1564د  ( ]بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز  ما:  فقال؟  اي رسول هللا أكنز هو
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قال الذهيب:  النووي، و   وحسنه،  وصححه احلاكم على شرط البخاري ووافقه الذهيب،  4/139هق  ،  2/105
 [""حسن املرفوع منه فقط :األلباين: "يف سنده مقال"، وقال منكر، وقال ابن عبد الرب

 :وجوهمن  االستداللواعرتض على هذا 
 .أننا ال نعلم هل بلغ الذهب الذي يف يد البنت النصاب أم ال: االعرتاض األول 

 :من وجوه وأجيب
 .النصاب  ومعلوم أن الذهب القليل إذا ضم للكثري بلغ، تضمه إىل ما عندها: قال سفيان الثوري : األول
 .لنصاب أم ل يبلغأن هذا يدل على أن الزكاة يف احللي جتب سواء بلغ ا: الثاين

احلديث  :  الثالث ألفاظ  بعض  يف  غليظتان)أن  النصاب   (مسكتان  تبلغان  الغليظتان  فتحمل ،  واملسكتان 
 .وأقوى األجوبة األول والثالث، الرواايت املطلقة على هذه الرواية

واجلاهل معذور وال ،  وهي جاهلة  (أيسرك أن يسورك هللا هبما سوارين من انر : )كيف يقول:  االعرتاض الثان 
 . يهدد

 :من وجهنيوأجيب 
النظر عن احلكم على هذا املعني:  األول النيب  ،  أن املقصود تثبيت احلكم بقطع  صلى هللا عليه  -كما قال 
فاملراد به إثبات   (أفطر احلاجم واحملجوم: )ملا مر على رجلني يف البقيع وأحدمها حيجم اآلخر فقال  -وسلم

وطبقنا عليه ،  فإذا ثبت احلكم نظران يف الشخص املعني،  احلكم بقطع النظر عن هذين الشخصني املعينني
 [311/ 2]أعالم املوقعني  .شروط لزوم مقتضى هذا احلكم

تقدير فيكون احلديث على  ،  أيسرك أن يسورك هللا هبما سوارين من انر إن ل تؤد زكاهتما،  أن التقدير:  الثاين
 . أما من أداها فال وعيد عليه، وهو أن الوعيد على من ل يؤد الزكاة ، شرط معلوم من الشريعة

 .ل يستفصل عن حوالن احلول -صلى هللا عليه وسلم-: أن النيب االعرتاض الثالث
هذا الوعيد، ويكون مذهبها كما صح    -رضي هللا عنها-: أنه يستحيل أن تسمع عائشة  االعرتاض الرابع

اية القاسم وابن أيب مليكة عن عائشة يف تركها  رو وهلذا قال البيهقي: "عنها أهنا ال تزكي احللي كما سيأيت،  
هذه الرواية املرفوعة، يوقع ريبة يف  ،  مع ما ثبت من مذهبها من إخراج زكاة أموال اليتامى  ، إخراج زكاة احللي
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،  9/75]االستذكار  فيما روته عنه، إال فيما علمته منسوخا"    -صلى هللا عليه وسلم-فهي ال ختالف النيب  
 [ 2/134أضواء البيان 

قت الذي  املذكورة أبن زكاة احللي إمنا وجبت يف الو : أن من العلماء من أتول األحاديث  االعرتاض اخلامس
ا للنساء سقطت زكاته ابالستعمال، كما تسقط زكاة املاشية ا، فلما صار مباح كان احللي من الذهب حرام

 [289]فقه الزكاة ص  ابالستعمال.
ر من  أن م    ،أنه كتب إىل أيب موسى األشعري"  :-رضي هللا عنه-عن أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب    -3

ْقَن نساء املسلمني أن من ِقبَ َلَك   [ 10256]ابن أيب شيبة  "ح ِليِ ِهنه من ي َصدِ 
وقد ،  وهو مرسل قاله البخاري ،  والبيهقي من طريق شعيب بن يسار،  "أخرجه ابن أيب شيبة :  قال ابن حجر

عنه  أيب شيبة  ابن  رواه  فيما  احلسن  ذلك  احللي زكاة":  قال،  أنكر  قال يف  اخللفاء  أحدا من  نعلم   ا.ه    ال 
 [2/342]التلخيص احلبري 

حكاه ابن املنذر والبيهقي عن ابن ،  أنه أوجب الزكاة يف احللي  - رضي هللا عنهما    -عباس  عن ابن    -4
 .ال أدري أيثبت عنه أم ال: وقال الشافعي، عباس

  ، " إذا بلغ مائيت درهم ففيه الزكاة:  فقال  ، أن امرأته سألته عن حلي هلا":  -رضي هللا عنه-عن ابن مسعود    -5
 ."هذا وهم والصواب أنه موقوف" :الدارقطين من حديثه مرفوعا وقالورواه ، [9619طب  7641]هق 

انظر املوسوعة الفقهية ]  .ودليل النماء اإلعداد للتجارة خلقة،  حىت املستعمل منه،  أن احللي مال انم  -6
 [18/115الكويتية 

، مذاهب األئمة الثالثة وهذا هو املشهور من، أنه ال زكاة يف احللي إذا كان معدا للبس والعارية :القول الثاين
وال زكاة فيه عند املالكية  ،  وإن أعد لألجرة ففيه الزكاة عند احلنابلة،  إال إذا أعد للنفقة،  مالك والشافعي وأمحد

 :ا أييتواستدلوا مب، والشافعية
 . ما ل يرد دليل شرعي صحيح، أن األصل براءة الذمة من التكليف -1

وقد سبقت ،  وجوب الزكاة يف الذهب والفضة من احللي املعد لالستعمالنه قد ورد الدليل على  وأجيب أب
 .هذه األدلة
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ألنه خرج عن النماء بصناعته ،  واحللي ليس واحدا منها،  أن الزكاة إمنا جتب يف املال النامي أو املعد للنماء   -2
، سكن ومركوب ومالبسفهو كما يستعمل اإلنسان حلاجته من م،  حليا يلبس ويستعمل وينتفع به فال زكاة فيه 

خ ]  (ليس على املسلم يف عبده وال فرسه صدقة)مرفوعا:    -رضي هللا عنه-ثبت يف حديث أيب هريرة    وقد
 [982م ، 1463

كما أنه ،  املعد لالستعمال على العبد والفرس قياس مع الفارق من الذهب والفضة  ن قياس احللي  وأجيب أب
وليس األصل يف الفرس والعبد ،   الذهب والفضة وجوب الزكاةأما كونه مع الفارق فألن األصل يف،  متناقض

 . ة والثياب وجوب الزكا
ولو كان عنده خيل أعدها  ،  وأما كونه متناقضا فألنه لو كان لإلنسان عبد قد أعده لألجرة فليس فيه زكاة

 . فال يصح القياس، ده لألجرة ففيه الزكاةعولو كان عنده حلي أ، لألجرة فليس فيها زكاة
 ( ليس يف احللي زكاة: )حديث -3

 : من وجوه وأجيب عنه
وأعل جبهالة عافية  ،  2/107والدارقطين  ،  وقد أخرجه ابن اجلوزي يف التحقيق،  أن احلديث ضعيف :  األول

 .وضعف إبراهيم بن أيوب ، بن أيوب 
وال ،  اديث الوجوب أننا إذا فرضنا توثيق عافية كما نقله ابن أيب حامت عن أيب زرعة فإنه ال يعارض أح:  الثاين

 .يقابل هبا لصحتها وهناية ضعفه
هلا :  الثالث مساو  أنه  فرضنا  إذا  أحوط،  أننا  هبا  األخذ  فإن  معارضتها  أوىل ،  وميكن  فهو  أحوط  وما كان 

   (دع ما يريبك إىل ما ال يريبك : )-صلى هللا عليه وسلم-لقول النيب ، ابالتباع
وهم ال يقولون ،  فلو أخذان مبوجبه لكان احللي ال زكاة فيه مطلقا  ،أن املستدلني به ال يقولون مبوجبه:  الرابع
 . بل يقولون إن احللي املعد لإلجارة أو النفقة فيه الزكاة، بذلك 

: قال ابن العريب ،(اي معشر النساء تصدقن ولو من حليكن: )للنساء -صلى هللا عليه وسلم-قول النيب  -4
ولو كانت الصدقة   ،(تصدقن ولو من حليكن: )قوله للنساءل،  احللياحلديث يوجب بظاهره أن ال زكاة يف  "

 . [3/107" ]عارضة األحوذي فيه واجبة ملا ضرب املثل به يف صدقة التطوع
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ر ابلصدقة  وإمنا فيه األم، ن األمر ابلصدقة من احللي ليس فيه إثبات وجوب الزكاة فيه وال نفيه عنهوأجيب أب
فإن هذا ال  ،  تصدق ولو من دراهم نفقتك ونفقة عيالك :  ذا أن يقالونظري ه،  حىن من حاجيات اإلنسان 

 . يدل على انتفاء وجوب الزكاة يف هذه الدراهم
ولكان هلا ذكر يف ،  -صلى هللا عليه وسلم-لو كانت زكاة احللي فرضا النتشرت فرضيتها يف زمن النيب    -5

 . شيء من كتب الصدقات وكل ذلك ل يقع
،  عائشة وابن عمر:  مخسة من الصحابة كانوا ال يرون يف احللي زكاة:  د أنه قالما روي عن اإلمام أمح  -6

 . وأمساء، وجابر، وأنس
فال  ،  بناته وجواريه ابلذهب  "أنه كان حيلي:  أما أثر ابن عمر فقد رواه مالك يف املوطأ عن انفع عن ابن عمر

 [585]ك  خيرج منه الزكاة"
 -صلى هللا عليه وسلم -عن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه: "أن عائشة زوج النيب  وأما أثر عائشة فرواه مالك  

 [584كانت تلي بنات أخيها يتامى يف حجرها، هلن احللي فال خترج من حليهن الزكاة" ]ك 
؟ جابر بن عبد هللا عن احلليوأما أثر جابر فرواه الشافعي عن سفيان عن عمرو بن دينار مسعت رجال يسأل  

:  عن الشعيب عن جابر  -وهو ضعيف-وروى الدارقطين عن أيب محزة  ،  ورواه البيهقي،  "زكاته عاريته":  فقال
   "ليس يف احللي زكاة"

التلخيص ،  4/183، هق  2/109، قط  1277األموال أليب عبيد  ،  3/154مصنف أيب شيبة  ينظر:  ]
 [ 4/147شرح املشيقح  ،6/131الشرح املمتع ، 2/343احلبري 

 .-صلى هللا عليه وسلم-أقوال هؤالء الصحابة ال يعارض هبا عمومات كالم النيب وأجيب أبن 
ال ترى إخراج الزكاة مطلقا عن أبهنا كانت    -رضي هللا عنها-عائشة  أثر  عن  وقد أجاب احلافظ ابن حجر  

 [2/343التلخيص احلبري ] .مال األيتام
ترى وجوب الزكاة يف أموال اليتامى، فاملانع من إخراجها الزكاة، كانت    -رضي هللا عنها-ن عائشة  ورد هذا أب

 [ 2/128. ]أضواء البيان كونه حليا مباحا على التحقيق، ال كونه مال يتيمة
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رج الصدقة من أيمران أن خن  -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا    كان)  :قال  -رضي هللا عنه-حديث مسرة    -7
وهذا صريح يف أن الزكاة ال جتب إال فيما أعده اإلنسان  [،  وضعفه األلباين،  1562د  ](  ي نعده للبيعالذ

 .للبيع
 . ن احلديث ضعيفوأجيب أب

اللؤلؤ واملاس واجلواهر الثمينة، اليت يقدر الفص الواحد منها آبالف   يحل يعفى من الزكاة  أنه يبعد أن    -8
يعة مث توجب الشر   ، الداننري، وال يتحلى هبا عادة إال النساء الثرايت واملقتدرات، وزوجات األثرايء الكبار وبناهتم

 . الذهب والفضة، اليت يتحلى هبا عادة متوسطات احلال، بل كثري من الفقريات  يالزكاة يف حل 
]فقه    ا؛ ألن هذا احللي وذاك متاع شخصي، وليس ماالً مرصًدا للنماء.هؤالء وأولئك مجيعفالقياس إعفاء  

 [ 281الزكاة ص
 . -رضي هللا عنه-وهو مروي عن أنس ، جتب فيه الزكاة سنة واحدة  :القول الثالث
 - رضي هللا عنهما-وأنس ، وهو مروي عن أمساء،  زكاته عاريته :القول الرابع

، وقال ورجحه ابن القيموهو وجه يف مذهب اإلمام أمحد،  ،  أن جيب فيه إما الزكاة وإما العارية  :القول اخلامس
ونقل عن غري واحد من الصحابة أنه قال: زكاة احللي عاريته، وهلذا تنازع أهل هذا  شيخ اإلسالم ابن تيمية: "

 ضرر عليها؟ على وجهني يف مذهب أمحد وغريه.  القول: هل يلزمها أن تعريه ملن يستعريه إذا ل يكن يف ذلك 
الطرق ]  "والذي ينبغي إذا ل خترج الزكاة عنه أن تعريه، وأما إذا كانت تكريه ففيه الزكاة عند مجهور العلماء

 [3/372، الفتاوى الكربى 158/ 3، املستدرك على جمموع الفتاوى 219ص احلكمية

واالحتياط  قوي جدا،  املسألة  ذلك على   واخلالف يف هذه  الفقراء، كان  احتطنا جلانب  إذا  صعب؛ ألننا 
  ،أدلة الوجوب ال تقوى على أتثيم الناسو ،  حساب جانب األغنياء، واألصل براءة الذمة، والعكس ابلعكس

 مقال.أن الصريح منها فيه ال سيما 
فلو كان الوجوب فيه ظاهرا لعلمه    بل هو أمر مشهور معلوم،  وأيضا فإن هذه املسألة ليست من دقائق الدين،

 ، وقد ثبت عنهم عدم تزكية احللي.-رضي هللا عنهم-فقهاء الصحابة كابن عمر وعائشة 
مادة للكنز واالدخار، واعتربه أصحابه مبنزلة الداننري  لكن يقوى جانب إجياب الزكاة فيما إذا اختذت احللي  

 [ 292]فقه الزكاة ص زة، فمثل هذا جيب أن يزكى.املخزونة، والنقود املكنو 
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 مسائل ملحقة  
لكن نص بعض احلنفية  ،  وقد نقل النووي وابن تيمية اإلمجاع على ذلك ،  يباح للذكر اخلامت من الفضة:  أوال

جاء  : )قال  -رضي هللا عنه-  واستدلوا حبديث بريدة،  على أنه ال جيوز أن تكون زنة اخلامت زائدة عن املثقال
مث    ، ما يل أرى عليك حلية أهل النار  :فقال  ، وعليه خامت من حديد  -صلى هللا عليه وسلم- إىل النيب    رجل

مث أاته وعليه خامت من   ،ما يل أجد منك ريح األصنام:  فقال  ،-النحاس األصفر-  فر جاءه وعليه خامت من ص  
 (قال من ورق وال تتمه مثقاال  ؟!من أي شيء أختذه  :قال  ،يل أرى عليك حلية أهل اجلنة  ما  :فقال  ،ذهب

  [وضعفه الرتمذي، واحلديث ضعفه احلافظ يف الفتح،  4223د ، 5195ن ، 1785ت ]
رضي هللا  -  واستدلوا حبديث ابن عباس ،  مجهور أهل العلم على أنه حيرم على الرجال لبس خامت الذهب:  اثنيا

يعمد   :وقال  ، رأى خامتا من ذهب يف يد رجل فنزعه فطرحه: ) -صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا    -عنهما
 ذ خ  :-صلى هللا عليه وسلم- فقيل للرجل بعد ما ذهب رسول هللا  ،  أحدكم إىل مجرة من انر فيجعلها يف يده

 [2090م ] (-صلى هللا عليه وسلم-ال وهللا ال آخذه أبدا وقد طرحه رسول هللا  :قال ،خامتك انتفع به 
:  قال،  "ما يل أرى عليك خامت الذهب:  واستدلوا مبا رواه سعيد بن املسيب أن عمر قال لصهيب،  جبوازهوقيل  

واحلديث ،  5163ن  ]  قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم"؟  قال من هو،  قد رآه من هو خري منك فلم يعبه
 ["هذا حديث منكر": قال عنه النسائي يف الكربى

أن الناس كانوا يقولون له ل ختتم : )-رضي هللا عنه-حبديث الرباء بن عازب  واستدل من قال ابجلواز أيضا  
صلى هللا عليه -بينا حنن عند رسول هللا  :  فقال الرباء،  - صلى هللا عليه وسلم-وقد هنى عنه النيب    ،ابلذهب

مث  ،خفضفرفع طرفه فنظر إىل أصحابه مث  ،فقسمها حىت بقي هذا اخلامت، وبني يديه غنيمة يقسمها -وسلم
فأخذ ،  أي براء فجئته حىت قعدت بني يديه:  مث رفع طرفه فنظر إليهم مث قال  ،رفع طرفه فنظر إليهم مث خفض

فكيف أتمروين أن أضع ما قال رسول ،  مث قال خذ البس ما كساك هللا ورسوله،  اخلامت فقبض على كرسوعي 
"هذا :  وقال يف ميزان االعتدال،  18128حم  ]  (البس ما كساك هللا ورسوله  -صلى هللا عليه وسلم-هللا  

ال جيوز  ،  "خيطيء كثريا:  واحلديث فيه حممد بن مالك اجلوزجاين قال ابن حبان فيه،  4/222  حديث منكر"
انظر بغية الرائد يف حتقيق جممع الزوائد ،  االحتجاج خبربه إذا انفرد لسلوكه غري مسلك الثقات يف األخبار"

5/269] 
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 : العلماء يف لبس الرجل خلامت من فضة فيه يسري ذهب على قولنياختلف : اثلثا
وهو مذهب احلنفية واملالكية ورواية عن أمحد وهو اختيار شيخ اإلسالم وهو ،  أنه ذلك جائز:  القول األول

واشرتط املالكية أن يكون املخالط أو الفص أقل من ثلث ،  الراجح ملا سيأيت يف حكم يسري الذهب يف اللباس
 . اخلامت وزن 

 . وهو مذهب الشافعية واحلنابلة، أن ذلك حمرم: القول الثاين
كان خامت  : )قال  -رضي هللا عنه-فعن أنس  ،  يف اليمني واليسار  -صلى هللا عليه وسلم-ختتم النيب  :  رابعا

رضي هللا -وعن أنس  [،  2095م  ]  (النيب صلى هللا عليه وسلم يف هذه وأشار إىل اخلنصر من يده اليسرى
وقد ورد التختم يف اليمىن أيضا   [5283ن  ]  (كان يتختم يف ميينه  -صلى هللا عليه وسلم-أن النيب  : )-عنه

  [298/ 3انظر اإلرواء ]من حديث عبد هللا بن جعفر وعلي وابن عباس رضي هللا عنهم 
ويدل على أن  ،  ويباح يف اإلهبام والبنصر،  ويكره يف السبابة والوسطى،  يستحب التختم يف اخلنصر:  خامسا

- رضي هللا عنه-وقد سبق يف حديث أنس  ،  -صلى هللا عليه وسلم-التختم يف اخلنصر مستحب فعل النيب  
هناين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن  : )-رضي هللا عنه-ويدل على الكراهة فيما سبق حديث علي  ،  

أما اإلهبام والبنصر ابألصل [،  2078م  ]  ( أختتم يف إصبعي هذه أو هذه قال فأومأ إىل الوسطى واليت تليها
 . إابحة التختم فيهما

قرآن أو غريه على الصحيح من املذهب وعليه  ،  يكره أن يكتب على اخلامت ذكر هللا"  :املرداويقال  :  سادسا
ول أجد يف الكراهة دليال  :  قال يف الفروع،  وعنه ال يكره دخول اخلالء بذلك فال كراهة هنا،  أكثر األصحاب 

وقد ورد عن ،  وهو الصواب :  قلت،  واألصل عدمه،  والكراهة تفتقر إىل دليل،  لدخول اخلالء به:  مإال قوهل
ذكره ابن رجب يف كتابه وهو ظاهر قوله عليه أفضل الصالة ،  كثري من السلف كتابة ذكر هللا على خواتيمهم

ألنه    (ينقش أحد على نقشيإين اختذت خامتا ونقشت فيه حممد رسول هللا فال  : )والسالم حني قال للناس
   [3/145اإلنصاف ]"  ال عن غريه ( حممد رسول هللا)إمنا هناهم عن نقشهم 

 : اختلف العلماء يف اختاذ الفضة يف غري اخلامت على أقوال: سابعا
كالسيف والرمح  ،  وهو مذهب احلنابلة والشافعية أنه يباح حتلية آالت احلرب ابليسري من الفضة:  القول األول

 : ا أييتواستدلوا مب، وال يباح حتلية املراكب ولباس اخليل كاللجم، ف السهام والدروع واملنطقة وغري ذلك وأطرا
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:  وقال هشام بن عروة ،  "كان سيف الزبري حملى بفضة":  قال  -رضي هللا عنهما    - عن عروة بن الزبري    -1
 [.خ تعليقا] "كان سيف عروة حملى بفضة"

د ]  (فضة  -صلى هللا عليه وسلم-كانت قبيعة سيف رسول هللا  : )لقا  -رضي هللا عنه-حديث أنس    -2
   [3/305وصححه األلباين يف اإلرواء ، 5374ن  ،  1691ت ، 2583

وتسوية الشارع بينهما يف ،  حرم اإلانء من الفضة فحرم لبسها كالذهب   -صلى هللا عليه وسلم-أن النيب    -3
 .وإمنا أجيز اليسري لداللة بعض األحاديث عليه، حترمي اإلانء دليل على التسوية يف غريه

 . وأجيب عن ذلك بعدم التسليم
 . وهو مذهب احلنفية أنه يباح حتلية السيف والسكني واملنسوج من الفضة قدر أربع أصابع: القول الثاين

 . وهو مذهب املالكية أنه يباح حتلية السيف واملصحف فقط: القول الثالث
ن اإلمام أمحد واختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية والشوكاين والصنعاين أنه تباح الفضة  وهو رواية ع:  القول الرابع

ا  واستدلوا مب،  وهذا القول هو الراجح،  بشرط عدم اإلسراف أو التشبه ابلنساء،  مطلقا القليل منها والكثري
 :  أييت
صلى هللا  -النيب    "كان عندها جلجل من فضة فيه شعر من شعرات :  -رضي هللا عنها    -أن أم سلمة    -1

  [5896خ ] يستشفى هبا" -عليه وسلم
د ،  8693حم  ]  ( ولكن عليكم ابلفضة فالعبوا هبا: )قال   -صلى هللا عليه وسلم-وألن النيب  ،  حديث  -2

وصححه األلباين يف آداب الزفاف ص  ، "إسناده صحيح": وقال املنذري يف الرتغيب، وسنده جيد، 4236
224]  

، وقد ورد الدليل على حترمي األكل والشرب يف آنية الذهب والفضة،  اللباس أوسع من ابب اآلنيةأن ابب    -3
للنساء ابالتفاق والفضة  التحلي ابلذهب  فيباح  اللباس  للرجال على ،  أما  لغريه  التابع  الذهب  يسري  ويباح 

ختصيص اإلابحة حبلية    كما أنه ال برهان يف،  وال دليل على حترمي لبس حلية الفضة على الرجال،  الصحيح
  [4/349انظر زاد املعاد  ]. واملصحفالسيف واملنطقة واخلامت 

 :  اختلف العلماء يف حتلية آالت احلرب ابلذهب على أقوال: اثمنا
 .وهو مذهب املالكية واحلنابلة أنه جيوز حتلية السيف فقط من آالت احلرب ابلذهب: القول األول
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 . واختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية أنه جيوز حتلية آالت احلرب ابلذهب مطلقا   وهو مذهب احلنفية:  القول الثاين
 . وهو مذهب الشافعية أنه ال جيوز حتلية آالت احلرب ابلذهب: القول الثالث

 : واختلفوا يف اليسري التابع على قولني،  اتفق العلماء على حترمي لبس الثوب املنسوج مجيعه من الذهب:  اتسعا
 :  ا أييتواستدلوا مب، وهو مذهب اجلمهور، أنه حمرم: األولالقول 

 .ما سبق يف حترمي خامت الذهب على الرجال وهو يسري -1
أخذ حريرا فجعله يف   -صلى هللا عليه وسلم-أن النيب  : ) -رضي هللا عنه-حديث علي بن أيب طالب    -2

إن هذين حرام على ذكور   قال  جه  ،  5144ن  ،  4057د  ]  (أميتميينه وأخذ ذهبا فجعله يف مشاله مث 
3595]  

يزيد  -3 بنت  الذهب شيء وال بصيصه: )مرفوعا  -رضي هللا عنها-  حديث أمساء  حم ]  (ال يصلح من 
   [وفيه شهر بن حوشب وهو ضعيف، 27017

اإلسالم  وهو مذهب احلنفية ورواية عن أمحد واختيار شيخ  ،  أنه جائز إذا كان أربعة أصابع فأقل:  القول الثاين
 :  ا أييتواستدلوا مب، ابن تيمية وهو األقرب 

 (هنى عن لبس الذهب إال مقطعا: )-صلى هللا عليه وسلم-أن النيب    -رضي هللا عنه-حديث معاوية    -1
 [. 235وصححه األلباين يف آداب الزفاف ص ، 5150ن ، 4239د ، 16422حم ]
قدمت   -صلى هللا عليه وسلم -ين إنه بلغين أن النيب اي ب: )حديث املسور بن خمرمة أن أابه خمرمة قال له  -2

فقال يل اي ،  يف منزله  -صلى هللا عليه وسلم-فذهبنا فوجدان النيب    ،فاذهب بنا إليه   ،عليه أقبية فهو يقسمها 
-صلى هللا عليه وسلم- فقلت أدعو لك رسول هللا    ،فأعظمت ذلك ،  -صلى هللا عليه وسلم-بين ادع يل النيب  

فقال اي خمرمة هذا خبأانه   ،فدعوته فخرج وعليه قباء من ديباج مزرر ابلذهب   ،ين إنه ليس جبباراي ب  :فقال،  !
دون ذكر   5800وهو موصول برقم  ،  ابب املزرر ابلذهب  -كتاب اللباس    -خ تعليقا  ]  (لك فأعطاه إايه

  [وهي موضع الشاهد هنا، أزرار الذهب
ويدل لذلك حديث عرفجة ، الضرورة كأنف ورابط أسنان وحنو ذلك يباح من الذهب ما دعت إليه  :  عاشرا

أنه قطع أنفه يوم الكالب فاختذ أنفا من ورق فأننت عليه فأمره النيب صلى هللا  : )-رضي هللا عنه-بن أسعد  
 [وحسنه األلباين، 5161ن ، 4232د  ، 18527حم ] (عليه وسلم فاختذ أنفا من ذهب
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، والصحيح أنه يباح من مكن اختاذه من شيء آخر كما هو يف عصرانوال يباح اختاذ سن من ذهب إن أ
  وهم اإلانث، فإنه قد أبيح ألحد املكلفني  ،لذاتهحترمي الذهب ليس حترميا الذهب ما دعت إليه احلاجة؛ ألن 

وما كان هذا   ،فتحرميه على الذكور من ابب حترمي الوسائل ال من ابب حترمي املقاصد  ،وأبيحت التجارة فيه
 .أنه فإنه يباح عند احلاجة ش

، حملقا كان أم غري حملق ،  يباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادهتن بلبسه قل أو كثر:  حادي عشر
 :  ما أييتويدل لذلك 

 { أومن ينشأ يف احللية وهو يف اخلصام غري مبني}عموم قوله تعاىل  -1
وأيب بكر   -صلى هللا عليه وسلم-شهدت الفطر مع النيب  : )قال  -رضي هللا عنهما-حديث ابن عباس    -2

كأين   -صلى هللا عليه وسلم- خرج النيب  ،  وعمر وعثمان رضي هللا عنهم يصلوهنا قبل اخلطبة مث خيطب بعد
اي أيها النيب إذا جاءك املؤمنات }مث أقبل يشقهم حىت جاء النساء معه بالل فقال    ، أنظر إليه حني جيلس بيده

  : قال ،  أة واحدة منهن ل جيبه غريها نعمامر   :قالت  ،آننت على ذلك   :مث قال حني فرغ منها  ، يةاآل  {يبايعنك 
الفتخ واخلواتيم يف ثوب بالل  ،هلم لكن فداء أيب وأمي  :فبسط بالل ثوبه مث قال  ،فتصدقن خ ]  (فيلقني 

979] 
حلية من عند النجاشي   -صلى هللا عليه وسلم- قدمت على النيب  : )قالت  -رضي هللا عنها-عن عائشة    -3

بعود   -صلى هللا عليه وسلم-فأخذه رسول هللا    :قالت  ،أهداها له فيها خامت من ذهب فيه فص حبشي
ببعض أصابعه أو  ابنته زينب فقال  ،معرضا عنه  ابنة  ابنة أيب العاص  أمامة  بنية   :مث دعا  د  ]  (حتلي هبذا اي 

   [وحسنه األلباين، 4235
 : الذهب احمللق على النساء فال خيلو من أقسامأما ما ورد يف حترمي 

 . أحاديث ضعيفة ال تقوم هبا حجة: القسم األول
 .أحاديث صحيحة ليست بصرحية يف املسألة: القسم الثاين

 .أحاديث أجاب عنها العلماء أبهنا إما منسوخة أو أهنا يف حق من ال يؤدي زكاة تلك احللي: القسم الثالث
 عروض التجارةزكاة 
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  ، العروض: مجع َعْرض، و هي كل ما أعده اإلنسان للبيع والشراء ألجل الربح والتكسبروض التجارة:  ع**  
فهو    -بفتحتني-الدنيا وأاثثها، خبالف الَعَرض  بفتح العني وسكون الراء، وهو ما خالف النقدين من متاع  

 ج .[299. ]فقه الزكاة صحطام الدنيا ومتاعها 
كالسيارة والبيت واألاثث واملالبس وحنو ذلك مما يقتىن للحاجة فليس   ** ما أعد لالستعمال من األموال

  ( ليس على املسلم يف عبده وال فرسه صدقة )مرفوعا:    -رضي هللا عنه-حديث أيب هريرة  وقد ثبت يف  ،  فيه زكاة
 [982م ، 1463خ ]

وأنه ال زكاة يف اخليل والرقيق إذا ل تكن ،  هذا احلديث أصل يف أن أموال القنية ال زكاة فيها  " النووي:  قال  
إال أن أاب حنيفة وشيخه محاد بن أيب سليمان ونفرا ،  وهبذا قال العلماء كافة من السلف واخللف،  للتجارة

مها وأخرج عن كل مائيت درهم مخسة  وإن شاء قو ،  أو ذكورا يف كل فرس دينارا،  أوجبوا يف اخليل إذا كانت إاناث
 ا.ه  وهذا احلديث صريح يف الرد عليهم"، وليس هلم حجة يف ذلك ، دراهم

 :  على قولني** اختلف العلماء يف وجوب الزكاة يف عروض التجارة 
قال ،  أن الزكاة واجبة يف عروض التجارة ،  وهو مذهب مجاهري العلماء من الصحابة ومن بعدهم:  القول األول

وهذا القول هو ،  "وأمجعوا على أن يف العروض اليت تدار للتجارة الزكاة إذا حال عليها احلول":  ابن املنذر
 :  ا أييتواستدلوا مب ، الراجح

وقد بوب   ،{اي أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من األرض}قوله تعاىل    -1
 -كما قال احلافظ -ويشري البخاري  ،  "ابب صدقة الكسب والتجارة" :  البخاري على هذه اآلية اباب قال فيه 

 . "من التجارة احلالل"قال:  {من طيبات ما كسبتم}قوله تعاىل إىل أثر جماهد حيث قال يف هذه 
وأموال التجارة أعم   {خذ من أمواهلم صدقة}وقوله تعاىل    {والذين يف أمواهلم حق معلوم}قوله تعاىل    -2

 . عموم اآليتني السابقتنياألموال فتدخل يف
ووجه الداللة أن ،  احلديث  ( إمنا األعمال ابلنيات : )مرفوعا  -رضي هللا عنه-حديث عمر بن اخلطاب    -3

 . وهذا املال فيه الزكاة ، هذا الرجل ما أراد هبذه السلع إال املال والدراهم
أيمران أن خنرج   -صلى هللا عليه وسلم-كان رسول هللا  : )قال  -رضي هللا عنه-حديث مسرة بن جندب    -4

وقال يف ، ولني إسناده احلافظ يف بلوغ املرام، وحسنه ابن عبد الرب، 1562د ] (الصدقة من الذي نعد للبيع 
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،  وطعن يف إسناده ابن حزم جلهالة خبيب بن سليمان وأبيه،  2/179  "يف إسناده جهالة" :  التلخيص احلبري
 [وضعفه األلباين

- رضي هللا عنه-"كنت على بيت املال يف زمن عمر بن اخلطاب : عن عبد الرمحن بن عبد القاري قال -5
 فحسب عاجلها وآجلها مث أيخذ الزكاة من الشاهد والغائب"  ،مجع عمر أموال التجارة  فإذا خرج العطاء  ،
 [ وصححه ابن حزم يف احمللى، 407/ 2مصنف ابن أيب شيبة ]

وال شك أن ،  ول يقل عروض التجارة  ،"مجع عمر أموال التجارة":  أبن األثر فيه  وأجاب ابن حزم عن ذلك 
 . األموال جتب فيها الزكاة

، وإال ملا كان للتقييد فائدة ،  ألن تقييد األموال ابلتجارة يفيد ذلك ،  ورد هذا أبن املراد هبا عروض التجارة
 .سب من غريهحيث ال فرق بني املال املكتسب من التجارة وبني املال املكت

رضي هللا  -ابن عمر  عن  ، فقد ثبت  -رضي هللا عنهم-  وابن عباس  مرأن هذا هو الثابت عن ابن ع  -6
، 4/248، هق  2/406أيب شيبة  " ]مصنف ابن  ليس يف العروض زكاة إال ما كان للتجارة"قال:  أنه    -عنهما

، وانظر: 6/78  اجملموع، والنووي يف  احمللىللبيهقي، وابن حزم يف    صححه الشافعي كما يف السنن الكربىو 
  [4/40احمللى 

عمر وال يعلم هلؤالء الصحابة خمالف، بل استمر العمل والفتوى على ذلك يف عهد التابعني، فقد ثبت عن  
هلم مما  فخذ مما ظهر من أموا  ،أن انظر من مر بك من املسلمنيأنه كتب إىل أحد عماله: "بن عبد العزيز  

" ]ك فما نقص فبحساب ذلك حىت يبلغ عشرين دينارا  ، يديرون من التجارات من كل أربعني دينارا دينارا
594] 

 . فأشبه احلرث واملاشية والذهب والفضة، أن العروض متخذة للنماء -7
 :  ا أييتواستدلوا مب، أن الزكاة غري واجبة يف عروض التجارة، وهو مذهب الظاهرية: القول الثاين

م  ،  1463خ  ]  ( ليس على املسلم يف عبده وال فرسه صدقة: )مرفوعا  -رضي هللا عنه-عن أيب هريرة    -1
982] 

 .وأجيب عنه أبن املراد به الفرس والعبد املعدان للخدمة
 .أن األصل حرمة مال املسلم وبراءة الذمة -2
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 .وتنشغل الذمة بذلك وب الزكاة يف العروض فيؤخذ هبا وأجيب عن ذلك أبن األدلة واآلاثر دلت على وج
 [413-3/408أضواء البيان ، 4/39احمللى ]

 : شرطان  -غري شروط الزكاة سابقة الذكر- اجلمهور** يشرتط لوجوب الزكاة يف عروض التجارة عند  
، ألنه ل ميلكه بفعله  ، فنوى به التجارة ل جتب فيه الزكاة،  فلو ورث من قريبه عقارا،  أن ميلكها بفعله:  األول

ففيها الزكاة ألنه ملكها بفعله ،  ولو وهبه شخص سيارة فقبلها ونوى هبا التجارة،  ألن امللك ابإلرث قهري
 . واختياره 

ألنه حني ،  مث بدا له أن يبيعها فليس عليه زكاة،  فلو اشرتى سيارة لالستعمال،  أن ميلكها بنية التجارة:  الثاين
 .التجارةملكها ل يقصد 

وهو الراجح أنه إن نوى التجارة من احلنابلة والكرابيسي من الشافعية  وعن اإلمام أمحد وهو اختيار ابن عقيل  
وسواء نوى من حني ملكها التجارة  ،  سواء ملكها بفعله أم رغما عنه،  صارت من عروض التجارة وفيها الزكاة

فلو اشرتى سيارة ليستعملها  (،  إمنا األعمال ابلنيات : )-مصلى هللا عليه وسل -لقول النيب  ،  هبا أو جدت له النية 
مث بدا ،  ولو اشرتى أرضا للبناء عليها،  مث نوى جعلها عرضا للتجارة ففيها الزكاة إذا حال عليها احلول من نيته

ألن نية البيع هنا ليست للتكسب بل لرغبته ،  فال تكون من عروض التجارة،  له أن يبيعها ويشرتي غريها
  . وشخص عدل عن هذا الشيء ورغب عنه،  فهناك فرق بني شخص جعل العرض رأس مال يتجر به  ،عنها

 [327، زكاة املستغالت ص311]فقه الزكاة ص
 : على قولنيعروض التجارة واألوراق النقدية نصاب  ميتقو اختلف العلماء يف ** 

الشيخ ابن ابز  وهذا هو اختيار  ،  الزكاة أيهما أحظ ألهل    بثمن الفضة أو الذهبأهنا تقوم  :  القول األول
 . ، وهو املفىت به يف اجملامع الفقهيةهللا ما شيخنا رمحهو 

واستدلوا ورجحه القرضاوي، وهو األقرب،  يف الوقت احلايل،  الذهب  وهو  ،  ابلنقد الرائجأهنا تقوم  :  القول الثاين
 مبا أييت:  

 .للفضةبتة ل تتغري كثريا خالفا أبن قيمة الذهب اث -1
هي نصاب الفضة و درهم  ألن مائتا    النبوي،نصاب الذهب كان مساواي لنصاب الفضة يف العهد  وقد كان  

 .ذهبهي نصاب الو  ادينار كانت تساوي عشرين 
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عشرون شاة    -صلى هللا عليه وسلم-يف عهد النيب    ي شرتى به  -ن ديناراً و العشر -نصاب الذهب  وهلذا كان  
، وهلذا جاء يف ى هبا عشرون شاًة تقريباً أيضاً كان ي شرتَ   ،لك كان نصاب الفضةمن شياه احلجاز تقريباً، وكذ

  ،وليست عنده جذعة   ،اجْلََذَعةِ من بلغت عنده من اإلبل صدقة  : )يف الزكاة  -رضي هللا عنه-أيب بكر  كتاب  
، فجعل [1453  خ]  (أو عشرين درمها  ،وجيعل معها شاتني إن استيسرات له  ،قة فإهنا تقبل منه احلقةوعنده حِ 

 كل شاة تقابل عشرة دارهم، فاملائتا درهم، تقابل عشرين شاة.  
أما يف عصران احلاضر فال تكفي قيمة مائيت درهم من الفضة إال لشراء شاة واحدة، بينما العشرون مثقاالً من 

ن شياه احلجاز أو أقل قلياًل، فهذا الثبات يف قوة الذهب الشرائية الذهب تكفي اآلن لشراء عشرين شاة م
 تتحقق به حكمة تقدير النصاب على الوجه األكمل، خبالف نصاب الفضة. 

أن نصاب الذهب أقرب إىل األنصبة املذكورة يف أموال الزكاة األخرى، كخمس من اإلبل أو أربعني من   -2
 ر. الغنم أو مخسة أوسق من الزبيب أو التم

 [254]فقه الزكاة ص .لنقود الورقية هو الذهب ال الفضةأن األصل يف غطاء ا -3
،  ويكمل هبا نصاب كل منهما   -ويف حكمهما العملة النقدية-  ** تضم قيمة العروض إىل الذهب أو الفضة

فهما    ،ابلقيمةزكاة التجارة تتعلق  ؛ ألن  اخلطايب وابن قدامة والكمال ابن اهلمام  نقل اإلمجاع على ذلك وقد  
فلهذا تضم إىل ،  السلع التجارية تقوم ابلنقد، ونصاهبا نصاب النقد، وألن  جنس واحد، فيجب ضمهما إليه 

 . النقد يف النصاب واحلول
  هل هو على أساس سعر اجلملة أو سعر التجزئة ،  يف تقومي عروض التجارةاملعاصرون    العلماء** اختلف  
 على قولني:  
األول: التقو   القول  اختيار  أن  بسعر اجلملة، وهو  الزكاة   القرضاوي، مي يكون  ندوات قضااي  قرار  وبه صدر 

 .ألنه الذي ميكن أن تباع به عند احلاجة بيسر ؛ املعاصرة
، وبه أخذت جزئةأن التقومي ابلنسبة لتاجر اجلملة يكون بسعر اجلملة، ولتاجر التجزئة بسعر الت القول الثاين:

وابلنسبة ،  وهيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية،  الزكاة املعاصرة الندوة احلادية عشرة لقضااي  
ألنه كما هو مقرر يف القواعد؛ أن معظم الشيء يقوم ؛  ملن يبيع ابلطريقتني يقوم عليه مبا يغلب عليه من العمل 

 [319]فقه الزكاة ص  .مقام الكل
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على ثالثة    -وقد سبق ذلك يف شرط بلوغ النصاب -  ** اختلف أهل العلم يف وقت اعتبار كمال النصاب
 أقوال: 

،  واختاره القرضاوي   مذهب املالكية والشافعيةهذا  يف آخر احلول فقط، و يكون  اعتبار النصاب  أن    القول األول:
 واستدلوا مبا أييت:  

ن املال إذا  فقد كان السعاة أيخذون الزكاة مما حضر م ،أن هذا ما كان حيدث يف عهد النبوة والراشدين  -1
بلغ نصااب، وال يسألون مىت مت هذا النصاب؟ وكم شهرا له؟ ويكتفون بتمامه عند أخذ الزكاة، مث ال أيخذون  

 . منه زكاة إال بعد عام قمري كامل
أن زكاة عروض التجارة تتعلق ابلقيمة، وتقومي العرض يف كل وقت يشق؛ لكثرة اضطراب القيم، فاعترب   -2

 . احلول، خبالف سائر الزكوات؛ ألن نصاهبا من عينها، فال يشق اعتباره حال الوجوب، وهو آخر
الثاين: احلول، وهذا أن    القول  انقطع  منه،  النصاب يف حلظة  احلول، فمىت نقص  النصاب يف مجيع  اعتبار 

  مال يعترب له النصاب واحلول، فوجب اعتبار ، واستدلوا أبنه مذهب احلنابلة وهو قول ابن سريج من الشافعية
 . كمال النصاب يف مجيع أايم احلول كسائر األمور اليت يعترب فيها ذلك 

احلنفية يف أول احلول وآخره، وال يضر نقصه بينهما، وهذا مذهب  يكون  اعتبار النصاب  أن    القول الثالث:
ق، تقومي العرض يف كل حلظة من احلول ليعلم أن قيمته فيه تبلغ نصااب يش ، واستدلوا أبن  وجه للشافعية  وهو

 . فاعترب بطرفيه
 فيه خالف بني العلماء:  ** هل جيوز إخراج الزكاة من العروض؟

واستدلوا أبن  ،  وهو مذهب املالكية والشافعية واحلنابلة أنه ال جيوز إخراج الزكاة من العروض:  القول األول
 .النصاب قدر بقيمة تلك العروض فوجبت الزكاة يف املال

احلنفية وقول عند الشافعية أن التاجر خمري بني إخراج الزكاة من قيمة السلع أو من وهو مذهب : القول الثاين
 . عينها

وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية أنه جيوز إخراج الزكاة من العروض إذا كان ذلك ملصلحة :  القول الثالث
روض التجارة نقدا، فإن كان  األصل إخراج زكاة ع؛ ألن  وهبذا صدر قرار ندوات قضااي الزكاة املعاصرة ،  راجحة

أو كان للفقري،  مصلحة  التجارة  عروض  أعيان  من  اإلخراج  القيمة  يف  إخراج  يف  عسر  املالك  جاز   على 
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فقه الزكاة ،  25/79جمموع الفتاوى  ]  . للمصلحة الراجحة، ولكونه واسى الفقراء فأعطاهم من جنس ماله
 [320ص

ألن ما ،  يزكيه عند حوالن احلول على التجارة األصلية  فإنه،  ** لو اشرتى عرضا قبل حوالن احلول أبايم
 . اشرتاه اتبع لألصل

والعربة مبا  ، وجبت فيها الزكاة إذا بلغت قيمتها نصااب  ** إذا اشرتى أرضا بنية التجارة ومضى عليها احلول
ل ويزكى فتقوم عند حوالن احلو ،  وهكذا أسهم األراضي وحنوها،  تساويه وقت إخراج الزكاة ال وقت شرائها

 .عن تلك القيمة
يشرتط يف وجوب الزكاة على كل واحد منهم أن تبلغ قيمة نصيبه من العقار نصااب يف   ** الشركاء يف عقار

 . أو بضمه إىل مال له زكوي آخر من نقد أو عروض جتارة، نفسه
،  عنده أرض للتجارة رجل  :  مثاله ،  ** إذا ابع عرض التجارة قبل احلول فإن يزكي مثنه عند حوالن احلول

،  إذا حلت الزكاة جيب عليه أن يؤدي زكاة الدراهم اليت ابع هبا هذه األرضف،  فباعها قبل حلول زكاته بشهرين
 . له قبل متام احلول فإنه ال زكاة عليه ا بدراهم مث اشرتى ابلدراهم سكنا أما لو ابعه

جعله قنية كتعمريه سكنا أو أتجريه ال زكاة    أو ترددت نيته بني،  ** العقار الذي توقف مالكه عن نيته للبيع
 . لعدم وجود نية جازمة لبيعه، فيه

ألنه ،  فالزكاة يف األجرة دون قيمة العقار،  لكن لو حصل له قيمة يرضاها ابعه،  ** من كان له عقار يؤجره
سالم ابن ويبدأ حساب السنة من العقد، ويرى شيخ اإل،  لعدم النية اجلازمة للبيع،  رةليس من عروض التجا

 . والثمارتيمية أن األجرة تزكى حني قبضها وجعلها مثل اخلارج من األرض من احلبوب 
،  أو دعوى فيه ،  مينع مالكه من التصرف فيه كغصب له  لكن حصل عليه مانع قهري،  ** العقار املعد للبيع

،  املالك غري متمكن من التصرف فيهألن  ،  ومضى احلول ول يرتفع املانع فإن احلول يبدأ من اتريخ ارتفاع املانع
 .فامللك غري اتم

املدير التاجر  أنه ال فرق بي  العلماء على  احلاضر كتجار  ،  ** مجهور  يبيع ويشرتي ابلسعر  الذي  وهو 
 وهو الذي يشرتي السلعة ويرتبص هبا ارتفاع السعر،  وبني التاجر احملتكر،  وحنوهاواألدوات    واألقمشةالبقاالت  
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واحملتكر ال تتكرر  ،  وعند املالكية أن املدير يزكي كل عام،  العقارات وأراضي البناء وحنوهاكالذين يشرتون  
 . بل إذا ابع سلعته زكاها لسنة واحدة ،األعوامعليه الزكاة بتكرر 

إال ما   يهل يصري حمتكرا، فال يزك    ،واختلف قول املالكية يف التاجر املدير إذا ابرت سلعته وكسدت بضاعته
 . ا البن القاسم ويزكيها، قال سحنون: يصري حمتكرا، خالف  ا، فيقوِ م عروضه كل عامعل، أم يظل مدير ابعه ابلف

د بعامني أو اب د البوار؟ هل حي   .لع رف؟ قوالنومباذا حي 
قد يكون لرأي مالك وسحنون جمال يؤخذ به فيه، وذلك يف أحوال الكساد ، و أقوى دليال  اجلمهور  ومذهب

يصيب بعض السلع يف بعض السنني، حىت لتمر األعوام، وال يباع منها إال القليل، فمن التيسري والبوار، الذي  
والتخفيف على َمن هذه حاله أال تؤخذ منه الزكاة إال عما يبيعه فعاًل، على أن ي عفى عما مضى عليه من 

 [316]فقه الزكاة ص أعوام الكساد، وذلك ألن ما أصابه ليس ابختياره وال من صنع يده.
يف جنس، كأن يكون عنده إبل سائمة أعدها للتجارة، أو أرضا زرعها    إذا اجتمعت زكاات التجارة والعي  **

 خنال أعدها للتجارة، فهل يزكيها زكاة العني، أم زكاة التجارة؟ 
حدا، يفرق أكثر الفقهاء بني السائمة وبني األرض والزرع، وبعضهم ال يفرق بني االثنني، بل جيعل اخلالف وا

 فعلى التفريق يكون اخلالف كما أييت:  
فقد اختلف أهل ، فحال احلول، والسوم ونية التجارة موجودان،  أوال: إذا اشرتى للتجارة نصااب من السائمة

 العلم يف الواجب منهما على قولني:
وبه صدر  ،  وبه قال الشافعي يف القدمي  واحلنابلة  ة، وهذا مذهب احلنفيةأن الواجب زكاة التجار القول األول:  

 ، واستدلوا مبا أييت:  قرار ندوات قضااي الزكاة املعاصرة
 .فيها، فكان إجياهبا أوىل أن زكاة التجارة أنفع للمساكني؛ ألهنا تزداد بزايدة القيمة وال وقص -1
 . نأهنا أنفع للمستحقني؛ فإهنا جتب يف كل شيء، وزكاة العني ختتص ببعض األعيا -2

 واستدلوا مبا أييت:  يف اجلديد،  السائمة، وهو مذهب املالكية والشافعييف جتب زكاة العني أنه  القول الثان:
 . زكاة العني أقوى؛ الختصاصها ابلعني، فكانت أوىل، أما زكاة التجارة فإهنا متعلقة ابلقيمة أبن  -1
 .وهلذا ال يكفر جاحدها، خبالف األوىل ،اجممع عليها، وزكاة التجارة خمتلف يف وجوهب زكاة العنين أ -2
  .أن نصاب العني يعرف قطعا، ونصاب التجارة يعرف ابلظن، فكانت زكاة العني أوىل -2
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، فزرعت األرض وأمثرت النخل، فاتفق حوالمها، أبن يكون بدو الصالح اثنيا: إذا اشرتى خنال أو أرضا للتجارة
 ففيه خالف بني العلماء:  يف الثمرة واشتداد احلب عند متام احلول، 

، واستدلوا أبن زكاة  : أنه يزكي زكاة العني، وزكاة التجارة، وهذا مذهب احلنابلة وقول أيب حنيفةالقول األول
فوجوب أحدمها ال مينع  ،فلم جيتمعا يف حمل واحدرض حملها عني الثمر والزرع، وزكاة التجارة حملها األ الزروع

 .وجوب اآلخر
 اختيار بعض احلنابلة.  قول الشافعي يف القدمي و أنه يزكي اجلميع زكاة التجارة، وهو  القول الثان:
واستدلوا أبن   ،املالكية و والشافعي يف اجلديد    : أنه يزكيه زكاة الزروع والثمار، وهو مذهب احلنفيةالقول الثالث

اليت كان وجوهبا   ،أسبق ثبوات من زكاة التجارة ، وهي  إبسقاط املالك ألرض، ال تسقط  الزمة هلذه ا  الزروع زكاة  
 . بنيته 

سببني مقصود ابألصالة والثاين ألن أحد الأنه يزكي زكاة التجارة يف النوعني السابقني،    والراجح فيما سبق
ليست الزراعة مقصودة له وإمنا جاءت   ،راء األراضي الزراعية وبيعهاشله فيندرج فيه، فالذي يتاجر يف  ع  تب

، وهلذا لو أمكنه بيع األرض قبل احلصاد لباعها، ومثله الذي غي أن يغلب قصد التجارة على غريهتبعا، وينب
 تكون عنده السائمة للتجارة.  

 :زكااتن يف مال إال يف ثالث مسائلال جتتمع : قاعدة: "قال السيوطي 
 .الفطرةعبد التجارة فيه زكاهتا و : األوىل
 . لثمرة وزكاة اجلذع وحنوه ابلقيمةخنل التجارة خترج زكاة ا: الثانية
" ]األشباه إذا متلكها حوال:  من اقرتض نصااب فأقام عنده حوال عليه زكاته وعلى مالكه ومثله اللقطة:  الثالثة

 [1/444والنظائر 
العروض، وعليه زكاة فطره أيضا ألنه ومراده بعبد التجارة العبد الذي أعده سيده ليتجر به، فيجب فيه زكاة  

 عبده.
وما ذكره اثلثا فهو يدفع به شبهة من قال: كيف نوجب على املدين زكاة الدين الذي فيه يده، ونوجب على 

 الدائن زكاة الدين الذي عند املليء، فهو اجتماع زكاتني يف مال واحد من جهة الدائن ومن جهة املدين. 
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ن جهتني، كما يف الثمر إذا حصده وجبت فيه زكاة الثمار، مث إذا أعده للتجارة  وأجيب أبن الزكاة قد وجبت م
 وجبت فيه زكاة العروض يف نفس الثمر. 

ورد أبن إجياب الزكاة يف الثمر هنا ال يكون يف نفس احلول، بل يف حولني خمتلفني، ففي األول يزكيه زكاة 
يقول بوجوب   -كما سبق-، على أن بعض الفقهاء  اة العروضالزروع والثمار، وبعد حوالن احلول يزكيه زك

   .وإن اجتمعا يف حول واحد  زكاتني للزرع والتجارة
،  4/47احمللى  ،  6/8اجملموع  ،  2/116املنتقى شرح املوطأ  ،  207،  2/170املبسوط  ،  62،  3/61املغين  ]

، املوسوعة 499صفقه الزكاة  ،  1/636بلغة السالك  ،  1/335الفواكه الدواين  ،  4/316احلاوي الكبري  
 [ 109، نوازل الزكاة ص23/269 ةالكويتي

 زكاة المستغالت
هي: األموال اليت ل تعد للبيع ول تتخذ للتجارة أبعياهنا وإمنا أعدت للنماء، وأخذ منافعها   ستغالت** امل

 ومثرهتا، ببيع ما حيصل منها من نتاج أو كراء.
املستغالت الدور والعمارات واملصانع والطائرات والسفن والسيارات وغري ذلك مما أعد ألخذ ريعه  فيدخل يف  

ونتاجه، ويدخل يف ذلك أيضا البقر واجلاموس والغنم غري السائمة اليت تتخذ ليستفاد من لبنها أو أصوافها، 
تتخذ بقصد االس املستغالت  فالفرق بني املستغالت وغريها، هو أن  إنتاجها، فعينها  وعلى هذا  تفادة من 

 اثبتة، بينما غري املستغالت هو ما اختذ بقصد التجارة بعينه حبيث تنتقل العني من شخص إىل آخر.
]أحكام   فالدور والعمارات وغريها قد تكون مستغالت، وقد تكون غري مستغالت تبعا لقصد التملك فيها.

 [ 103من بيت الزكاة الكوييت ص وفتاوى الزكاة
وعدم وجوب الزكاة يف األصل املستغل،   ،فقطاملستغالت  يف غلة    وجوب الزكاةر العلماء على أن  مجهو **  

 ، وهذا القول هو ما ذهب إليه عامة املعاصرين. يعامل معاملة النقود يف النصاب ومقدار املخرجو 
الدكتور رفيق   ، ومنهم يف قيمة أعيان املستغالت وغلتها  وجوب زكاة التجارةإىل  وذهب بعض املعاصرين  

وبناء عليه ،  والدكتور عبد الرمحن بن حسن النفيسة، وحسن عبد هللا األمني،  والدكتور منذر قحف،  املصري
 أبن تقوم قيمتها مع الغلة وخيرج ربع العشر  ،فتجب الزكاة يف األصل من عقار وسيارة وطائرة وحنوها مع غلتها

 بعد مضي حول.
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 .رجياً على رواية وجوب زكاة احللي املعد للكراءالبن عقيل ختونسب بعضهم هذا القول 
أن جيب يف العقار    ،خيرج من رواية إجياب الزكاة يف حلي الكراء واملواشط)قال ابن عقيل:  قال ابن القيم: "

ألنه قد ثبت من أصلنا   ؛وإمنا خرجت ذلك عن احللي) قال:    (وكل سلعة تؤجر وتعد لإلجارة  ،املعد للكراء
ء إجياب زكاة يف ينش فإذا ثبت أن اإلعداد للكراء ي    ،فإذا أعد للكراء وجبت   ،يه الزكاةأن احللي ال جيب ف

 . إجياب الزكاة يءشيء ال جتب فيه الزكاة، كان يف مجيع العروض اليت ال جتب فيها الزكاة ينش 
وعينهما جبنسهما  الزكاة  عينان جتب  والفضة  الذهب  أن  والز   ، يوضحه  للباس  واإلعداد  الصياغة  إن  ينة مث 

مث جاء اإلعداد للكراء فغلب على االستعمال وإنشاء إجياب   ،واالنتفاع غلبت على إسقاط الزكاة يف عينه
فأوىل أن يوجب الزكاة يف العقار واألواين واحليوان اليت ال زكاة   ، الزكاة فصار أقوى مما قوى على إسقاط الزكاة

 [3/144الفوائد (" ]بدائع يف جنسها أن ينشيء فيها اإلعداد للكراء زكاة
، ويدل لكن ابن عقيل ال يرى وجوب الزكاة يف احللي املعد للكراء، وهو ابلتايل ال يرى هذا التخريج صحيحا

واستثنيت فيه،  الزكاة  على عدم صحة هذا التخريج الفرق بني احللي وبني العقار، فاألصل يف احللي وجوب  
 العقار فاألصل فيه عدم وجوب الزكاة.  خبالف  ،-على قول - املرأة يف حال االستعمال 

أي -  زكاة الزروع والثمار بعد احلول  -دون األصل-املعاصرين إىل وجوب تزكية الغلة  من    وذهب فريق اثلث
، وممن قال به الشيخ حممد أبو زهرة يف قول له، والشيخ  -العشر أو نصفه على خالف بينهم يف كيفية احلساب 

قرضاوي وزاد بعد خصم نسبة اإلهالك السنوي لألصل من الغلة، ومال إليه  عبد الوهاب خالف، والدكتور ال
 . الدكتور رفيق املصري وغريهم

ويقبضون    ،يستأجرون ويؤجرون كانوا    -صلى هللا عليه وسلم-والصواب قول اجلمهور، فإن الناس من زمن النيب  
ال عن أن يكلفوا إخراج العشر أو  يكلفوا زكاة أصل املستغل، فض  األجرة من دورهم وضياعهم ودواهبم، ول

ألن التشريع يقع على ؛  شيئااحلكم  يغري من  ال  فهذا  تضخمت وكثرت غالهتا،    املستغالت قد  وكون،  نصفه
 . الكثري والقليل

، ويوجبون  أصلهامن الزكاة يف  ومما يدل على تناقض األقوال األخرى، أهنم يعفون أصحاب املصانع الصغرية  
 أو دليل على التفريق.  بدون وجود ضابط ذلك على أصحاب املصانع الكبرية، 
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بني مرتددة  ، وهي  ، وتباع غلتهااليت تنتج الدر أو النسل  السائمة  هبيمة األنعام** اختلف العلماء يف  
األول: زكاة هبيمة األنعام والثاين: زكاة عروض التجارة، والثالث: زكاة املستغالت، والرابع: النقود،    ،أصول

 وقد حصل اخلالف بني العلماء يف حكم زكاهتا على أقوال: 
ن قال ويزكى، ومم  -األصل والنماء-  تقوميها كل عاميتم  تجارة، حبيث  العروض  أهنا تزكى زكاة    :القول األول

   ، هبذا القول الدكتور أمحد الكردي من املعاصرين، والدكتور حممد رأفت عثمان، وخرجه على قول عند الشافعية 
 وحجته أنه مال قصد به التجارة فتجب فيه زكاة عروض التجارة.  

 أبهنا ختتلف عن عروض التجارة، فإن األصل ل يعد للبيع والشراء. ونوقش
زكاة السائمة يف أصوهلا، وتزكى غلتها زكاة التجارة، وبه قال الدكتور حممد عبد الغفار   تزكىأهنا القول الثاين: 

ا جتب يف األصل ألهنا من سائمة هبيمة األنعام، وجتب يف ، واستدلوا أبهنوالدكتور عبدهللا الغفيلي  الشريف،
 نتاجها ألنه مال آخر وأعد للبيع والشراء.  

فتزكى الغلة زكاة النقود عند استفادته أو بعد حوالن احلول عليه،   ،معاملة املستغالت أهنا تعامل  :  القول الثالث
 وبه قال الدكتور اخلضر علي إدريس، ومال إليه الشيخ عبدهللا بن منيع.  

كاة  قصد التجارة، فإهنا تزكى ز   هبيمة األنعام السائمةثاين هو األقرب، وقد سبق أنه إذا اجتمعت يف  والقول ال
  .منهااألول املقصود التجارة هي العروض، ألن 

زكاة  أما هنا فإنه ال يقصد ابلسائمة التجارة بعينها، وإمنا عينها ابقية، وهو يتاجر يف غلتها، وهلذا وجبت  
 وزكاة املال يف غلتها.  السائمة يف أصوهلا، 

انت تنتج له نتاجا، فإنه جتب الزكاة  وهلذا لو كانت عنده حيواانت من غري هبيمة األنعام، كحمام وغزالن، وك
 ألن األصل ال جتب الزكاة فيه، ووجبت يف غلته لشبهه ابملستغالت. يف غلتها فقط دون أصلها على الصحيح؛  

 ]ينظر حبث زكاة املستغالت للدكتور عبد هللا بن مبارك آل سيف[ 
إلجراء عملية لزكاة، وهو حمتاج  مثل أن يوجد شخص مستحق ل ،  الزكاة  يف دفع املنافع  ** اختلف العلماء يف  

 - وهو طبيب-املزكي  جراحية ال ميلك أجرهتا، وال يقبل املستشفى أو الطبيب تقدميها أبجرة مؤجلة، فيقوم  
 . إبجراء العملية ابحتساب تلك اخلدمة زكاة
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فيقدم   ،مؤجلةأتجريها أبجرة  ي قبل  وال    ،وال متلك أجرته  ،للسكن  -مستحقة للزكاة-عائلة  ومثله أن حتتاج  
 :اجتاهني، وقد اجته العلماء يف ذلك إىل بنية الزكاةله لتلك العائلة  سكنٍ املزكي منفعة 
: جواز إخراج املنفعة زكاة عما وجب على املزكي إخراج زكاته من شىت األموال، وذلك بتقدمي االجتاه األول

 وذلك ابلشروط اآلتية:  ذوي املهن خدماهتم، أو مالكي املستغالت منافعها ملستحقي الزكاة،
 أن تكون اخلدمة أو املنفعة متقومة، أي يباح االنتفاع هبا شرعا.  -1
 أن تكون اخلدمة أو املنفعة معلومة ببيان وصفها ومقدارها.  -2
 أن تقوم اخلدمة أو املنفعة املقدمة زكاة بقيمة عادلة )قيمة املثل(.  -3

املعلوم أن املنافع ل تزل فإنه من  وهو املوافق لظاهر كالم العلماء،    املنفعة زكاة،: عدم جواز تقدمي  االجتاه الثاين
 .يتداوهلا الناس، وجتري بينهم العقود عليها، ول يقل أحد جبواز دفع الزكاة منفعة

، ألهنم يرون احلنفية الذين يتوسعون يف مسألة إخراج القيمة، نصوا على عدم جواز إخراج املنفعة عن الزكاة ف
: ما يتمول -كما صرح به أهل األصول-واملال  : "قال ابن جنيم احلنفيوقد  ال تعترب ماال شرعا،  أن املنفعة  

حىت   ،الزكاة ال تتأدى إال بتمليك عني متقومة...    ويدخر للحاجة، وهو خاص ابألعيان، فخرج متليك املنافع
،  2/216قومة" ]كشف األسرار  لو أسكن الفقري داره سنة بنية الزكاة، ال جيزئه، ألن املنفعة ليست بعني مت

، حلية العلماء يف معرفة مذاهب 3/1251، التجريد للقدوري  1/656وينظر: أحكام القرآن للجصاص  
 [3/139الفقهاء 

وأما اجلمهور فيمنعون القيمة أصال، فمنع املنفعة عندهم أوىل وأحرى، وإذا كان عامة العلماء على عدم جواز 
الزكاة، وعللوا ذلك أبن الزكاة إيتاء وهذا إبراء، فكيف جيوز دفع الزكاة على شكل إبراء الغارم من دينه بنية  

 .منفعة
 إذا أخرج سكىن دار ال خالف بيننا أنه ال جيزئ. ل القاضي عبد الوهاب: "قا

 فإن قيل: إمنا ل جيز ذلك، ألن السكىن ليست مبال. 
ألن قيمة الشاة ،  مقابلتها املال، على أن االعتبار عندهم ابملعىنقلنا: هي يف معىن املال، بداللة أنه جيب يف  

 والبقرة ليست بعني الشاة.
 فإن قيل: إن السكىن منفعة مؤجلة متأخرة، فلذلك ل جيز.
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قلنا: أتخر املنفعة ال مينع اجلواز إذا كان املخرج مما جيوز إخراجه، بداللة أنه لو وجبت عليه عن مائتني درهم 
 رجها يف عشرين يوما أو يف شهر كل يوم شيئا يسريا جلاز وإن أتخرت املنفعة به. خفأ ،مخسة دراهم

 [ 2/16" ]شرح الرسالة وألن الزكاة حق خيرج على وجه الطهرة فوجب أال جتزئ فيه القيمة
خالفاً أليب حنيفة    ال جيوز إخراج القيمة يف الزكوات،: "ه (  439احلسني بن حممد العكربي احلنبلي )وقال  

 كما لو عدل إىل سكىن   ،دليلنا: أنه عدل من اجلنس املنصوص عليه إىل غريه يف الزكاة فال جتزيه،  يف قوله: جيوز
 [333ص رؤوس املسائل اخلالفية على مذهب أيب عبد هللا أمحد بن حنبل" ]الدار

 زكاة األسهم والسندات
وهذه املسامهة  ،  املال املطلوب للمسامهةصك ميثل حصة من احلصص املتساوية املقسم إليها رأس    :** السهم

أو حتمل ما خيصه مال ،  ختول لصاحبها احلق يف احلصول على ما خيصه من أرابح عند اقتسام املمتلكات 
 .اخلسارة إن وجدت 

وهذه  ،وتعطي الشركة عليه فائدة حمددة عند إصداره  ،قرض على الشركة أو اجلهة املصدرة له هو  :** السند
مسية هي إوللسند قيمة    ،والشركة ملزمة ابلسداد يف الوقت احملدد  ، تبطة بربح الشركة أو خسارهتاالفائدة غري مر 

 وقيمة سوقية تتحدد على أساس العرض والطلب.   ،قيمته األصلية عند إصداره أول مرة
األجل،  مسية كاملة عند حلول  مسية للسند، على أن يسرتد القيمة اإلويدفع فيها املكتتب أقل من القيمة اإل

 مع الفوائد الربوية للسند.
والسند نوعان: سند ابسم مالكه، وسند حلامله، وكالمها قابل للتداول والبيع، قد يباع بقيمته فريبح املشرتي 

 . فوائده فقط، وقد يباع أبقل من قيمته فريبح املشرتي الفوائد والفارق بني قيمته ومثن شرائه
وألن تداوهلا ابلبيع والشراء من قبيل   ، تماهلا على الفائدة الربوية احملرمةوالتعامل هبذه السندات حرام شرعا الش

 وهو غري جائز.  ،بيع الدين لغري من هو عليه
وله قيمة سوقية حتدد يف سوق  ،  وهي قيمته املقدرة عند إصداره،  ** كل من السهم والسند له قيمة إمسية

والفرق بني األسهم والسندات ،  بني األفراد كسائر السلعوكل منهما قابل للتعامل والتداول  ،  األوراق النقدية
 :من وجوه

 .بينما السند ميثل جزءا من قرض، أن السهم هو صك ميثل جزءا من رأس املال: أوال
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 .وحامل السند دائن وليس بشريك ، حامل السهم شريك : اثنيا 
 . األعمالوالسند يصدر بعد التأسيس لتوسيع ، السهم يصدر قبل التأسيس: اثلثا
 .للمساهم حق احلضور والتصويت يف اجلمعيات العمومية خبالف حامل السند: رابعا

 . فأمواله مضمونة ،  بينما ال يقع أي خطر على صاحب السند،  قد يفقد السهم حصته بسبب اإلفالس:  خامسا
 . واخلسارة  عالقة هلا ابلربح، ال بينما فائدة السند مقررة، ربح السهم يؤخذ عند حصول الربح: سادسا

 :  أقوال** اختلف العلماء املعاصرون يف زكاة األسهم على  
وهي   ،أن ننظر يف ماهية هذه األسهموهو اختيار الشيخ عبد هللا البسام والدكتور وهبة الزحيلي  :  القول األول
 :  ثالثة أقسام

جتاراي    -1 عمال  متارس  وال  حمضة  صناعية  شركة  املسامهة  الشركة  والفنادق  إن كانت  الصباغة  كشركات 
،  ألن قيمة هذه األسهم موضوعة يف اآلالت واألدوات واملباين،  فال جتب الزكاة يف أسهمها ،  واإلعالانت والنقل

 . ولكن جتب الزكاة يف الربح الناتج
 إن كانت الشركة املسامهة شركة جتارية حمضة تشرتي البضائع وتبيعها بدون إجراء عمليات حتويلية كشركات   -2

 . ألهنا من جنس عروض التجارة، فتجب الزكاة يف أسهم هذه الشركات ، االسترياد وشركات التجارة اخلارجية
كالشركات اليت تستخرج املواد اخلام أو تشرتيها مث جتري عليها عمليات  ،  إن كانت الشركة صناعية وجتارية  -3

البرتول والغزل والنسيج واحل،  حتويلية مث تتاجر فيها  ديد والصلب فتجب الزكاة يف أسهم هذه مثل شركات 
 . ألهنا من جنس عروض التجارة، الشركات 

مع خصم قيمة املباين واآلالت واألدوات اململوكة للشركة ،  وتقدر األسهم حيث وجبت زكاهتا بقيمتها احلالية
 . مث جتب الزكاة يف الباقي، من قيمة السهم بقسطه

 نية املساهم ونوعية األسهم:  وجوب الزكاة يف األسهم حبسب: القول الثاين
ركة، فإن كانت زراعية فتجب ة من ريعها فيزكيها حبسب نوع الش فإن كان املساهم متلهك األسهم لإلفاد  -  1

فيها زكاة الزروع، وإن كانت صناعية، فإنه زكاهتا تكون زكاة جتارة من صايف أرابحها، وإن كانت جتارية، فإنه  
 حلقيقية بعد حسم األصول الثابتة واملصاريف اإلدارية. الزكاة جتب يف قيمة األسهم ا
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، فيزكيها زكاة العروض التجارية بقيمتها السوقية  متلهك األسهم للمتاجرة فيها بيعا وشراءوإن كان املساهم    -2
 . مهما كان نوع الش ركة املسامهة

اختاره   القول  منيعوهذا  بن  والدكتورالشيخ عبد هللا  أنه سو   ،  إال  الكردي،  الشركات أمحد احلجي  ى بني 
 التجارية والصناعية يف إجياب زكاة التجارة على قيمة األسهم.

ويالحظ أن من أبرز فروق هذا القول عن الذي قبله اعتبار نية املساهم عند اختاذه األسهم للمضاربة هبا 
 فتجب فيها زكاة التجارة مطلقا. 

ألن األسهم ، بغض النظر عن ماهية الشركة املصدرة هلا ، يف األسهم بكل حال أنه جتب الزكاة: لثالقول الثا
وهذا مما يدل ، وختتلف القيمة السوقية هلا من سنة ألخرى ، فإهنا تشرتى بقيمة إمسية، عبارة عن عروض جتارة

رتك يف كوهنا  إذا مجيع األسهم تش ،  وال فرق بني أن تكون الشركة صناعية أو جتارية،  على أهنا كعروض التجارة
   .مرادة للتجارة

، وهو وهذا القول اختاره الشيخ أبو زهرة وعبد الوهاب خالف والدكتور رفيق املصري والدكتور القرضاوي
 .  األقرب 
: ابلفرق بني اختاذ األسهم ألجل ريعها، وبني تقليبها يف البيع والشراء، وذلك أن املتملك هلا يف النوع ونوقش 

ببيعها وشرائها، وإمنا استبقاءها لإلفادة من ريعها، فال يصدق عليها أهنا عروض جتارية   األول ال يريد التجارة
 تقلب يف البيع والشراء، بل هي من املستغالت، وقد تقدم بيان حكمها. 

الرابع: أموال   القول  فتعترب مجيع  الطبيعي،  الشخص  الزكاة كما خيرجها  فتخرج  الشركة،  هو  املزكي  إن كان 
املسامهني مبثابة مال شخص واحد، من حيث نوع املال الذي جتب فيه الزكاة، والنصاب واملقدار الواجب 

 . أخذه، وغري ذلك مما يراعى يف زكاة الشخص الواحد
فإن كان املزكي هو املساهم فيخرج الزكاة إذا عرف من حساابت الشركة ما خيص أسهمه من الزكاة لو زكت 

حو املشار إليه، وإن ل يستطع معرفة ذلك، فإن كان ساهم يف الشركة بقصد االستفادة الشركة أمواهلا على الن
من ريع األسهم السنوي، وليس بقصد التجارة فإنه يزكيها زكاة مستغالت، فيخرج الزكاة من ريع السهم بعد  

عروض التجارة،  ا زكاة  دوران احلول من يوم القبض، وإن كان املساهم قد اقتىن األسهم بقصد التجارة زكاه
ل  زكاته وهي يف ملكه، زكهى قيمتها السوقية، وإذا ل يكن هلا سوق زكى قيمتها بتقومي أهل اخلربة  فإذا جاء حو 
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وبنح ورحبه،  اإلسالميللسهم  الفقه  جممع  قرار  صدر  الندوة  ،وه  به  الزكاة   وصدرت  لقضااي  عشرة  احلادية 
 [177]نوازل الزكاة ص . املعاصرة

فتجب ،  بل هي على موسرين،  وهذه الديون ليست على معسرين،  ألهنا ديون،   السندات** جتب الزكاة يف 
ألن التحرمي ال يكون سببا يف إعفاء صاحبها من ،  وال مينع من ذلك كون الفائدة حمرمة،  فيها الزكاة كل عام

 . الزكاة
الربوية فيجب التخلص منها، وبه  أصل السند، أما الفوائد  الذي هو  رأس املال فقط  لكن الزكاة واجبة على  

، ودليل عدم وجوب الزكاة يف الفوائد صدر قرار اهليئة الشرعية، واللجنة الدائمة، وندوات قضااي الزكاة املعاصرة 
جيب عليه التخلص منه، برده إىل مالكه أو وارثه إن عرفه، بل ، صاحبه ميلكهلكسبه ال رم احملاملال الربوية أن 

 ه. وجب عليه صرفه يف وجوه اخلري، وبقصد الصدقة عن صاحبفإن يئس من معرفته 
وهو الذي يكتب للعهدة، وكانت األرزاق    -فارسي معرب -  لغة: مجع صك، والصك: الكتاب   الصكوك**  

 . تسمى صكاكا، ألهنا كانت خترج مكتوبة
ميثل جمموعها    إبصدار صكوك ملكيةمال املضاربة،  الصكوك اصطالحا: أداة استثمارية تقوم على جتزئة رأس  و 

 . رأس املال، ويكتب يف هذه الصكوك أمساء أصحاهبا ابعتبارهم ميلكون حصصا شائعة يف رأس مال املضاربة
ألهنا قائمة على أساس املضاربة ملشروع أو نشاط استثماري معني، حبيث ال ومتلكها وبيعها وشراؤها جائز؛  

بة من ربح هذا املشروع بقدر ما ميلكون من هذه  يكون ملالكيها فائدة أو نفع مقطوع، وإمنا تكون هلم نس 
 .الصكوك، وال ينالون هذا الربح إال إذا حتقق فعال

جتب الزكاة يف الصكوك وأرابحها، وهبذا صدر قرار ندوات قضااي الزكاة املعاصرة، وذلك ألن حكمها حكم و 
 . عروض التجارة

 بهيمة األنعامزكاة 
من مذهب املشهور  و ،  ألنعام ملا يف صوهتا من اإلهبامومسيت هبيمة ا،  ومعز** هي اإلبل والبقر والغنم من ضأن  

ال   إنهوهو اختيار املوفق ابن قدامة  وقال الشافعية  ،  الوحشي واألهلي جتب فيه الزكاةأن املتولد من    احلنابلة
تولد من الفرس البغل امل كما أن  ،  ألن املتولد من الوحشي واألهلي نوع آخر،  وهذا هو الراجح،  جتب فيه الزكاة

 . واحلمار نوع آخر
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وجيزيء من الضأن ،  يف أنصبة زكاة هبيمة األنعام فاملراد هبا األنثى من الضأن واملعز  ** حيث ذكرت الشاة
 . وهي ما هلا سنة ودخلت يف الثانية، ومن املعز الثنية، وهي ما هلا ستة أشهر ودخلت يف السابع، اجلذعة

وال ،  ألهنا حتمل غالبا،  وهي اليت طرقها الفحل،  رمة وال معيبة وال حامل وال طروقة** ال تؤخذ يف الزكاة ه
إال أن يشاء املالك أن يتصدق ابحلامل   [ق]  (وإايك وكرائم أمواهلم: )-صلى هللا عليه وسلم-كرمية لقول النيب  

الزكاة وجبت على سبيل ألن  عند اجلمهور؛    وتؤخذ مريضة من مراض وصغرية من صغار،  أو الطروقة أو الكرمية
 . املواساة فال يكلفها من غري ماله

 :** هبيمة األنعام تتخذ على أقسام أربعة
، على الصحيح ويف املسألة خالف سبق يف حبث فتزكى زكاة العروض،  أن تكون عروض جتارة:  القسم األول

 . إذا اجتمعت زكاات التجارة والعني
 . فليس فيها زكاة، لكنها تعلف أن تكون متخذة للدر والنسل: القسم الثاين

إىل إضافة  إذا توافرا  ذان شرطان  فه،  والنسل وسائمة احلول أو أكثره  أن تكون متخذة للدر:  القسم الثالث
 الزكاة.  ت فيهاشروط وجوب الزكاة العامة وجب

 .النماء من حيث املعىناملئونة، فينعدم  فيها  أن املعلوفة ترتاكم  واحلكمة يف اشرتط السوم،  ،  هو الرعي:  والسوم
أبو بكر يف  الذي كتبه  الكتاب  الزكاة هو حديث أنس بن مالك يف  السوم لوجوب  والدليل على اشرتاط 

ويدل ،  )ويف صدقة الغنم يف سائمتها إذا كانت أربعني إىل عشرين ومائة شاة(، وفيه  وقد سبق  [خ] الصدقات  
يف كل إبل : )قال  -صلى هللا عليه وسلم-  لذلك أيضا حديث هبز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النيب 

وصححه ابن خزمية  ،  1677دمي  ،  1575د  ،  2444ن  ،  19534حم  ]  (سائمة يف كل أربعني ابنة لبون
 فدل مبفهومه على أن املعلوفة ال زكاة فيها.  ، [وحسنه األلباين، ووافقه الذهيب، واحلاكم

وعند الشافعية أنه يشرتط أن تكون سائمة  ،  احلول كله  ومذهب احلنفية واحلنابلة أن سائمة أكثر احلول كسائمة 
ويندر أن  ،  وألن علف السوائم يقع يف السنة كثريا،  ألن األكثر له حكم الكل  ل؛واألقرب األو ،  مجيع احلول

 . فاشرتاط سوم احلول كله فيه إجحاف ابلفقراء، تسوم كل العام
أو ترعى شهرا أو شهرين يف السنة والباقي تعلف فليس ،  معلوفةوعليه فإذا كانت هذه اإلبل أو البقر أو الغنم  

 . ألن الشرط أن تكون سائمة احلول أو أكثره،  وكذلك إذا كانت ترعى ستة أشهر وتسوم ستة أشهر،  فيها زكاة
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 . ألن هؤالء األوالد كثمر النخل،  وال مينع من كوهنا معدة للدر والنسل أن يبيع ما زاد على حاجته من أوالدها
حىت لو كانت معلوفة كل   ،غري السائمة كوجوهبا يف السائمة   إىل أن الزكاة جتب يف األنعام  ذهب املالكيةو 

رضي -كتاب أيب بكر الصديق  بدليل قوله  خرج خمرج الغالب،  التقييد يف احلديث ابلسائمة    نإقالوا:  ، و احلول
كقوله تعاىل وهذا  نم من كل مخس شاة(، : )يف أربع وعشرين من اإلبل فما دوهنا من الغيف الصدقة -هللا عنه

 [23/250]املوسوعة الكويتية  ن الواقع ال مفهوم له.اتفاقي لبيا فهو قيد ، }ورابئبكم الاليت يف حجوركم{
من ابب ذكر بعض أفراد العام، وهو ال   فإن قيل: أليس قوله: )يف كل إبل سائمة(والراجح مذهب اجلمهور،  

 يقتضي التخصيص؟ 
إمن  ا هي يف غري التقيي  د ابلوص              ف، أم  ا إذا ك  ان التقيي  د ابلوص              ف ف  إن  ه يفي  د الق  اع  دة  ه  ذه  أن    ف  اجلواب 

التخص       يص؛ ألن التقييد ابلوص       ف مبنزلة التعليق ابلش       رط، ومثال ما لو قلت: أكرم الطَلبة، مث قلت: أكرم 
،  391-3/389نري ش          رح الكوكب امل انظر]. اجملتهد من الطلبة، فذكر اجملتهد هنا يقتض          ي التخص          يص

وانظر دفع ،  31/107، جمموع الفتاوى 2/288كش ف األس رار ش رح أص ول البزدوي  ،  138واملس ودة ص
 .[1/391، الشرح املمتع إيهام االضطراب 

 حديث أنس يف كتاب أيب بكر: )ويف ص             دقة الغنم يف س             ائمتها إذا كانت قد جاء يفومما يؤيد ذلك أنه 
  فإذا اشرتط السوم يف الغنم، فكذلك يف اإلبل والبقر.، أربعني إىل عشرين ومائة شاة(

  ابهشوما  الزرع، ومحل األثقال يستخدمها صاحبها يف حرث األرض وسقيوهي اليت  العوامل، القسم الرابع:
هذا مذهب اجلمهور فهذه ليس فيها زكاة، وإمنا الزكاة فيما حيصل من أجرهتا إذا مت عليها احلول، و ،  ذلك 

 . للمالكية خالفا 
، 1572مرفوعا: )ليس يف البقر العوامل صدقة( ]د    - رضي هللا عنه-حديث علي  ويؤيد مذهب اجلمهور  

 وصححه األلباين موقوفا[ ورجح احلافظ ابن حجر وقفه، وكذلك ابن القيم، ، 7486هق 
، قط  7485]هق    (ليس يف اإلبل العوامل صدقةمرفوعا: )  عن أبيه عن جده  عمرو بن شعيبوحلديث  
 [2/307ضعفه احلافظ ابن حجر يف التلخيص احلبري ، و 1939
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ابستخدامها حلرث األرض وسقي الزرع، ، وألن  وألنه معد لنفع صاحبه كثيابه وداره ودابته، فال زكاة فيها
، فليس خاص ابإلبل والبقر، وهذا النوع  ابألدوات اليت تستعمل خلدمة األرض والزرع  به ما تكونشأصبحت أ

 [169فقه الزكاة ص، 2/383أعالم املوقعني ] .يف الغنم عوامل
 اإلبل زكاة 

وفق اجلدول ، فما كان دون اخلمس فليس فيه زكاة، وما كان أكثر من ذلك فأقل نصاب يف اإلبل مخس  **
   :التايل

 الزكاة الواجبة العدد
ففيها  من اإلبل    9فإذا كان عنده  في كل مخس شاة،  الزكاة الواجبة هنا من الغنم، ف 5-24

 شياه.  4ففيها  24ففيها شااتن، وإذا كان عنده  10شاة، وإذا كان عنده 
ومسيت بذلك ألن الغالب أن  ،  مت هلا سنة من اإلبل إذا  نثى  ، وهي األبنت خماض 25-35

 .أمها قد محلت فهي ماخض واملاخض احلامل
 . لو أخرج مخس شياة عن مخس وعشرين مل جتزيءو 

وضعت غريها،  ومسيت بذلك ألن أمها  ،  سنتاناإلبل إذا أمتت  وهي أنثى  ،  بنت لبون 36-45
 . صارت ذات لنب غالباو 

،  ومسيت بذلك ألهنا تتحمل اجلمل،  سننيثالث  اإلبل إذا أمتت  وهي أنثى  ،  قةحِ  46-60
أي تتحمل اجلمل أن يطرقها    (حقة طروقة اجلمل: )وهلذا جاء يف حديث أيب بكر

بني ست وثالثني وست وأربعني ليس فيه    ما بني الفرضني أي ما  والوقص،  فتحمل
 ، وذلك رفقا ابملالك. شيء

 . وأعلى سن يف الزكاة اجلذعة، وهي ما مت هلا أربع سنوات ، جذعة 61-75
 بنتا لبون  76-90
 120-91من  والوقص هنا قدره تسعة وعشرون، حقتان 91-120
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لبون فأكثر 121 بنات  الفريضة،  ثالث  وتستقر  لبون ويف كل مخسني ،  بنت  أربعني  ففي كل 
ومائة وأربعون فيها حقتان  ،  وعلى هذا فمائة وثالثون فيها حقة وبنتا لبون ،  حقة

،  ومائة وستون فيها أربع بنات لبون، ومائة ومخسون فيها ثالث حقاق، وبنت لبون
،  ومائة ومثانون فيها حقتان وبنتا لبون ،  قة وثالث بنات لبونومائة وسبعون فيها ح

ومائتان فيها مخس بنات لبون أو أربع  ،  ومائة وتسعون فيها ثالث حقاق وبنت لبون
 . حقاق والفريضتان متساويتان

ويالحظ أن الواجب يف زكاة اإلبل هو من اإلانث، وال جيزيء الذكور إال يف مواضع ستأيت يف آخر زكاة  
 قر.الب

 :  ** األنصبة السابقة حمل إمجاع بي العلماء إال يف مسألتي
وقال النووي يف ،  بدل بنت خماص،  أن يف مخس وعشرين مخس شياة  -رضي هللا عنه-روي عن علي  :  األوىل

  "احتج حبديث جاء عن عاصم بن ضمرة عن علي مرفوعا ... وهو متفق على ضعفه":  اجملموع
وبه قال اجلمهور حلديث ،  مائة وعشرين ففي كل أربعني بنت لبون ويف كل مخسني حقة ما زاد عن  :  الثانية

 .أيب بكر وقد سبق
فالساعي خمري بني ثالثة بنات لبون أو حقتني حىت تبلغ   ،أهنا إذا زادت على مائة وعشرين:  وعند املالكية

 . مهورويف كل مخسني حقة كاجل، فإن زادت ففي كل أربعني بنت لبون، مائة وثالثني
أي تعود الزكاة إىل ،  إذا زادت اإلبل على مائة وعشرين تستأنف الفريضة:  وعند احلنفية والنخعي والثوري

الزايدة  ،  ويف مخس وعشرين بنت خماض،  ويف عشر شااتن ،  فيجب يف كل مخس شاة،  الغنم وكلما بلغت 
من   (130)ويف  ،  من اإلبل فيها حقتان وشاة  (125)ففي  ،  مخسني زاد الفرض حقه مث تستأنف الفريضة

 ( 155)ويف  ،  ثالث حقاق  (150)ويف  ،  حقتان وبنت خماض  (145)ويف  ،  اإلبل فيها حقتان وشااتن
 ة. ثالث حقاق وشا

وما فضل فإنه ،  فعد يف كل مخسني حقة: )وفيه ،  واستدلوا مبا جاء يف كتاب عمرو بن حزم يف بعض رواايته
قال محاد قلت لقيس :  عن موسى بن إمساعيل قال:  وسنده عنده،  4/94هق  ]  ( ليعاد إىل أول فريضة اإلب

بن سعد خذ يل كتاب حممد بن عمرو بن حزم فأعطاين كتااب أخرب أنه أخذه من أيب بكر بن حممد بن عمرو  
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... للحديث،  بن حزم  البيهقي عقب روايته  أبو احلسني :  قال  أنبأ  السليماين  بكر  أبو  فيما أخربان  "فهذا 
صلى هللا عليه  -وهو منقطع بني أيب بكر بن حزم إىل النيب  ،لفسوي ثنا أبو علي اللؤلؤي ثنا أبو داود فذكرها

 ، وكذلك محاد بن سلمة أخذه عن كتاب ال عن مساع  ، وقيس بن سعد أخذه عن كتاب ال عن مساع  ،-وسلم
ية احلفاظ عن كتاب عمرو بن وقيس بن سعد ومحاد بن سلمة وإن كاان من الثقات فروايتهما هذه خبالف روا

ويتجنبون ما يتفرد   ،فاحلفاظ ال حيتجون مبا خيالف فيه  ،ومحاد بن سلمة ساء حفظه يف آخر عمره  ،حزم وغريه
، واحلديث ا.ه  مع ما فيه من االنقطاع"  ،وهذا احلديث قد مجع األمرين  ،به عن قيس بن سعد خاصة وأمثاله

 [، وضعفه البيهقي كما سبق النقطاعه251/ 1الدراية حكم احلافظ ابن حجر وابن حزم إبرساله، 
الزكاة  -رضي هللا عنه-أو منسوخ بكتاب أيب بكر    ، وأجيب عنه أبنه ضعيف والصواب هو مذهب ،  يف 

 . اجلمهور كما هو ظاهر
 :أو كان عنده مخس من اإلبل فأخرج واحدة منها ففيه خالف ** إن أخرج بنت خماض يف عشرين

وفيما  : )واستدلوا حبديث أيب بكر السابق،  وهذا مذهب املالكية واحلنابلة،  أنه ال جيزئه ذلك :  القول األول
 .وإخراج البعري خروج عن النص، فالواجب شاة(، دوهنا الغنم يف كل مخس شاة

 :  ا أييتواستدلوا مب، وهو الراجح، مذهب احلنفية والشافعيةوهذا ، أنه جيزئه ذلك : القول الثاين
  ،فمررت برجل  ،مصدقا  -صلى هللا عليه وسلم-بعثين النيب  : )قال  -رضي هللا عنه-عن أيب بن كعب    -1

ذاك ما ال   :فقال،  أد ابنة خماض فإهنا صدقتك   :فقلت له  ،فلما مجع يل ماله ل أجد عليه فيه إال ابنة خماض
وهذا رسول   ،ما أان آبخذ ما ل أومر به  :فقلت له،  ولكن هذه انقة فتية عظيمة مسينة فخذها،  لنب فيه وال ظهر

فإن قبله  ،فإن أحببت أن أتتيه فتعرض عليه ما عرضت علي فافعل ،منك قريب -صلى هللا عليه وسلم-هللا 
ج معي وخرج ابلناقة اليت عرض علي حىت قدمنا على فخر ،  فإين فاعل  :قال،  وإن رده عليك رددته  ،منك قبلته
وامي هللا ما قام   ،أاتين رسولك ليأخذ مين صدقة مايل  ! اي نيب هللا:  فقال له،  -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا  

فزعم أن ما علي فيه ابنة    ،فجمعت له مايل  ،وال رسوله قط قبله  -صلى هللا عليه وسلم-يف مايل رسول هللا  
وها هي ذه قد   ،وقد عرضت عليه انقة فتية عظيمة ليأخذها فأىب علي  ، ك ما ال لنب فيه وال ظهروذل  ،خماض

فإن تطوعت   ،ذاك الذي عليك :  -صلى هللا عليه وسلم- فقال له رسول هللا    ،جئتك هبا اي رسول هللا خذها
فأمر رسول هللا    :قال  ،فخذهافها هي ذه اي رسول هللا قد جئتك هبا  :  قال،  آجرك هللا فيه وقبلناه منك   ،خبري
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: وقال يف نيل األوطار،  1583د  ،  20772حم  ]  (بقبضها ودعا له يف ماله ابلربكة  -صلى هللا عليه وسلم-
، 6/26وصححه ابن امللقن، وضعفه ابن حزم يف احمللى  ،  "ويف إسناده حممد بن إسحاق وقد صرح ابلتحديث"

  [وحسنه األلباين
والشريعة ، فإجزاؤها فيما دون ذلك من ابب أوىل ،املخاض يف مخس وعشرينأنه إذا كانت جتزيء بنت  -2

 . ال تفرق بني املتماثلني
 .وليس للتعييب، أن الشارع أسقط اإلبل فيما دون مخس وعشرين رفقا ابملالك  -3

وعنده بنت خماض فإنه يدفع بنت ،  أو هي عنده لكنها معيبة ،  ** من وجبت عليه بنت لبون وليست عنده
فهو ،  وأيخذ اجلربان،  فإنه يدفع احلقة،  وإذا ل يكن عنده بنت لبون وعنده حقة،  ويدفع معها جرباان،  اضاملخ

 . وأيخذه من املصدق الذي يبعثه ويل األمر بقبض الزكاة ، ابخليار
، تعينياملذهب أهنا ؟  وهل العشرون تقومي أو تعيني،  كل شاة بعشرة دراهم،  شااتن أو عشرون درمها:  واجلربان

وأراد أن يعدل عنهما فال يكفي أن ،  وبناء على ذلك فلو كانت قيمة الشاتني مائتني،  والظاهر أهنا تقومي
وهذا ،  ألن السنة وردت به فقط،  فاجلربان خاص ابإلبل،  وليس يف غري اإلبل جربان،  يعطيه عشرين درمها

من بلغت عنده من اإلبل : )وفيه  ،يف الزكاة  -رضي هللا عنه-أيب بكر  ، وقد سبق كتاب  مذهب اجلمهور
وجيعل معها شاتني إن استيسرات له    ، قة فإهنا تقبل منه احلقةوعنده حِ   ،وليست عنده جذعة  ،اجْلََذَعةِ صدقة  

 [1453 خ] (أو عشرين درمها
وهذا على أصلهم يف إخراج القيمة  ،  أن من وجبت عليه بنت لبون وليست عنده دفع قيمتها  وعند احلنفية

 . يف الزكاة
وليس ،  أنه إن عدم السن الواجب وعنده الذي فوقه أو الذي حتته فإنه يكلف شراء الواجب  وعند املالكية

 . له أو عليه اجلربان
 . ولعل مالكا ل يبلغه احلديث كما قال ابن رشد، والراجح هو مذهب اجلمهور

فإن أخرج حقة ،  فله أن خيرج بنت لبون وأيخذ اجلربان كما سبق  ** إذا وجبت عليه بنت خماض وعدمها
 [4/27املغين ]. وابلعكس، وهكذا كلما ارتفع، فله جرباانن

 البقر زكاة
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ألن اسم البقر عند اإلطالق    عند مجهور العلماء؛  ال جتب يف بقر الوحش، و جتب الزكاة يف البقر األهلي** 
وألهنا حيوان ال جيزيء نوعه يف األضحية واهلدي  ، إلضافة إىل الوحشوال تسمى بقرا إال اب، ال ينصرف إليها 

،  أم وحشيا، واستدلوا بعموم األدلة ذهب احلنابلة إىل وجوب الزكاة يف البقر أهليا كان  و ،  فلم جتب فيه الزكاة
 .ومذهب اجلمهور أقرب 

 وحكاه ابن املنذر إمجاعا. ، ** اجلواميس من جنس البقر ابالتفاق
فعنده يف اخلمسني ،  وعند الطربي أن أقل نصاب مخسون،  عند األئمة األربعة  ثالثون  نصاب يف البقر** أقل  

-بعثين النيب  : )قال  -رضي هللا عنه-معاذ  حلديث    ،مذهب اجلمهور  واألقرب ،  ويف املائة بقراتن وهكذا،  بقرة
  ( ومن كل أربعني مسنة   ،و تبيعةإىل اليمن فأمرين أن آخذ من كل ثالثني بقرة تبيعا أ  -صلى هللا عليه وسلم

الرتمذي،  1803جه  ،  1576د  ،  2450ن  ،  623ت  ] الذهيب،  وحسنه  ووافقه  احلاكم  ، وصححه 
فتح الباري  وضعفه احلافظ يف    ، 2/274التمهيد    يف  إرساله  ابن عبد الرب  ورجح،  وصححه ابن خزمية وابن حزم

 [واحلديث صححه األلباين  "، رواه بعضهم مرسالً وهذا أصح"الكمال بن اهلمام: ، وقال النقطاعه 3/379
 وما كان أكثر من ثالثني فزكاته على ما أييت: 

 الزكاة الواجبة العدد
 وفيما دون الثالثني ال جيب شيء  ، ما مت هلا سنة واحدة، وهي تبيع أو تبيعة 30-39
ففي األربعني ،  هي ما هلا سنتانواملسنة  ،  أربعني مسنةيف كل ثالثني تبيع ويف كل   وأكثر 40

ويف السبعني تبيع أو تبيعة  ،  وما بينهما وقص،  ويف الستني تبيعان أو تبيعتان ،  مسنة
ويف املائة تبيعان  ، ويف التسعني ثالث أتبعة أو تباع،  ويف الثمانني مسنتان،  ومسنة
 .ومسنة

 . وهو رواية عن أيب حنيفة واختيار شيخ اإلسالم وهذا هو مذهب املالكية والشافعية واحلنابلة
الواحدة ربع عشر ،  أن ما زاد على األربعني جيب يف كل واحدة ربع عشر مسنةإىل    احلنفيةوذهب   ففي 

- 189]فقه الزكاة ص  .والراجح مذهب اجلمهور،  ويف الثنتني نصف عشر مسنة وهكذا إىل الستني،  مسنة
198] 
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وإمنا أجزأ التبيع عن التبيعة لورود النص ، خالفا للحنفية  عند اجلمهور ** ال جيزيء املسن الذكر عن املسنة 
 .بذلك 

 : ** جيزيء الذكر يف أربعة مواضع
 . وما تكرر من الثالثني كالستني وحنو ذلك ، التبيع يف ثالثني من البقر: األول
حديث ويدل لذلك  ،  إذا ل يكن عنده بنت خماض،  املخاضابن اللبون أو حق أو جذع مكان بنت  :  الثاين
:  -صلى هللا عليه وسلم-كتب له اليت أمر هللا رسوله    -رضي هللا عنه-أن أاب بكر    -رضي هللا عنه-أنس  
[، 1448( ]خ  ل يكن عنده بنت خماض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شيء)فإن  

بينما لو  ،  ألنه أبدل األنثى ابلذكر  "وليس معه شيء":  وإمنا قال،  ذع ألنه أعلىوجوزان التصدق ابحلق واجل 
 .دفع بنت لبون مكان بنت خماض فإنه له اجلربان كما سبق

أما احلنفية فإهنم جيوزون الذكور مطلقا بطريق ،  اجلمهوروهذا مذهب  ،  إذا كان النصاب كله ذكورا:  الثالث
وقال بعض العلماء جيب إخراج ما عينه الشارع حىت وإن كان  ،  القيمة يف الزكاةألهم جيوزون إخراج  ،  القيمة

 [2/33بدائع الصنائع ، 2/370الفروع ] .النصاب كله ذكورا
 - رضي هللا عنه -ويدل لذلك حديث أنس  ،  أبن كان هناك مصلحة يف أخذه،  التيس إذا شاء املصدق:  الرابع

وال خيرج يف الصدقة  : )-صلى هللا عليه وسلم-رسوله  اليت أمر هللا    له الصدقة  كتب  -رضي هللا عنه -أن أاب بكر  
 [1455خ ]  (وال تيس إال ما شاء املصدق ،وال ذات عوار ،هرمة

 الغنم زكاة
الضأن ذوات الصوف من الغنم )خروف(، ويقال ، و ذكرا كان أم أنثى،  الغنم يطلق على الضأن واملعز**  

 . ، وتسمى أيضا َعَناقاذوات الشعر من الغنم، والذكر منه تيس، واألنثى عنزاملعز ، و للذكر واألنثى منه شاة
مائتني ويف  ،  شااتن  مائة وإحدى وعشرينويف  ،  من الغنم شاة  أربعني، ففي كل  أقل نصاب الغنم أربعي**  

فما  ،  شياهويف أربعمائة أربع  ،  في ثالمثائة ثالث شياهفوعلى هذا  ،  شاة  يف كل مائةمث  ،  ثالثة شياه   وواحدة 
 . يف الزكاة  -رضي هللا عنه-ويدل لذلك كتاب أيب بكر  ،  إىل ثالمثائة وتسعة وتسعني وقص،  بني مائتني وواحد

، فال جيب فيما بني األربعني إىل املائة والعشرين إال شاة واحدة،  ** يالحظ أن الوقص يف زكاة الغنم كبري 
ن الغنم إذا كثرت أ  -وهللا أعلم-لتفسري الذي أراه  واوقد استنتج الدكتور القرضاوي حكمة يف ذلك فقال: "
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وجد فيها الصغار بكثرة، ألهنا تلد يف العام أكثر من مرة، وتلد يف املرة أكثر من   ، أم معزًاسواء أكانت ضأان
سب على أرابب املال، وال تقبل منهم  ...   واحد، وخباصة املعز منها وهذه الصغار حت 

ا ملبدأ العدل، الذي حرصت عليه الشريعة  هذا التخفيف والتيسري، حتقيق  - ةصبصفة خا-وهلذا استحقت الغنم  
مع كثرة عدد الصغار فيها، وعدم صحة أخذها   -كما يف اإلبل والبقر-وإال، فلو وجب يف كل أربعني واحدة  

والبقر اإلبل  ألصحاب  ابلنسبة  الغنم،  مالك  على  اإلجحاف  بعض  ذلك  يف  لكان  الزكاة  منهم،  ]فقه   "
 [201ص

  في الزكاةالخلطة 
رضي هللا  -ديث أيب بكر  واستدل اجلمهور حب،  اجلمهور على أن اخللطة هلا أثر يف الزكاة خالفا للحنفية**  
خ ]"  وال يفرق بني جمتمع خشية الصدقة  "وال جيمع بني متفرق   : -رضي هللا عنه-فيما كتبه إىل أنس    -عنه

 .[1451خ ]" بينهما ابلسويةوما كان من خليطني فإهنما يرتاجعان " :[ وفيه1450
فلو  ،  فاجلميع مائة وعشرون،  " أن ميلك ثالثة رعاة كل واحد أربعني شاة"ال جيمع بني متفرق  : مثال قولهف

 . لكن إذا مجعنا الغنم كلها فال يكون فيها إال شاة واحدة، اعتربان كل واحد لوحده لوجبت ثالث شياة
فإذا جاء وقت الزكاة  ،  " أن يكون هلما أربعون شاة خمتلطة"ال يفرق بني جمتمع خشية الصدقة  :ولهومثال ق

 . أخذ كل واحد عشرين شاة فرارا من الزكاة
فإذا كان  ،  واملراد هنا خلطة األوصاف،  وذلك مبقتضى احلصص،  " أي ابلعدالةوقوله "يرتاجعان بينهما ابلسوية

فريجع املأخوذ منه على خليطه بنصف  ،  فأخذ الساعي من أحدمها شاة ،  لكل واحد عشرون،  بينهما أربعون
 . شاة

للسعاة أن يقسم الذي ال يقولون ابخللطة حيملون احلديث على ملك الرجل الواحد، ففسروه أبنه هني    واحلنفية
عليه إىل ملك الرجل الواحد قسمة توجب عليه كثرة الصدقة، مثل رجل يكون له مائة وعشرون شاة، فيقسم  

 أربعني، ثالث مرات، أو جيمع ملك رجل واحد إىل ملك رجل آخر، حيث يوجب اجلمع كثرة الصدقة.
 [ 2/25]بداية اجملتهد 

هو  واألقرب  ،  خالفا للشافعي الذي جيريها يف كل شيء،  عند اجلمهور  اخللطة ال تكون إال يف هبيمة األنعامو 
 . قول اجلمهور
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 : ** اخللطة نوعان
فلو ورث ،  ويكون امللك بينهما مشاعا،  وهي أن يكون املال مشرتكا بني اثنني يف امللك ،  خلطة أعيان :  أوال

 . ألهنا مال واحد، ففيها الزكاة وهي شاة واحدة، ابنان مثانني شاة عن أبيهم
 :ولكنها تشرتك يف أمور هي، وهي أن يتميز مال كل واحد عن اآلخر، خلطة أوصاف: اثنيا
، ويف الضأن خروفا،  والفحل ابلنسبة للغنم يسمى تيسا،  ون هلذه الغنم فحل واحد مشرتكأي يك:  الفحل  -1

 . ويف البقر ثورا، ويف اإلبل مجال
 . أي يسرحن مجيعا ويرجعن مجيعا: املسرح -2
 . أي يكون املرعى هلا مجيعا: املرعى -3
 . أي يكون مكان احللب واحدا: احمللب -4
 . أي يكون املبيت مجيعا: املراح -5

 . وقال صاحب الفروع إنه يعمل يف ذلك ابلعرف وهو األقرب ، وزاد الشافعية املشرب والراعي
 فيه خالف: ؟ هل للخلطة أثر يف النصاب أم ال** 

النصاب  هلا يف  أثر  اخللطة ال  أن  أن ميلك كل واحد منهما نصااب ،  املالكية على  فلو كان عنده ،  فيشرتط 
ومثل ،  ألن كل واحد منهما ال ميلك نصااب،  فخلطهما ل جتب فيها الزكاة ،  وعند اآلخر عشرون،  عشرون شاة
فإذا ،  ففيها ثالث شياة،  " أن يكوان مشرتكني يف مائتني وواحدة من الشياة"ال يفرق بني جمتمع  :املالكية لقوله

منهم أربعون " بثالثة نفر لكل واحد  ومثلوا لقوله "ال جيمع بني متفرق،  افرتقا كان على كل واحد منهما شاة 
 . فلو مجعوها كان عليهم شاة واحدة، شاة

وإمنا  ،  فال يشرتط أن ميلك كل واحد منهما نصااب،  واحلنابلة والشافعية على أن اخللطة هلا أثر يف النصاب
، " أبن يكون لرجلني أربعون شاة"ال يفرق بني جمتمع  : ومثلوا لقوله،  يشرتط أن يكون اخلليطني نصااب فأكثر

]التداخل بني األحكام   .واألقرب هو مذهب الشافعية واحلنابلة،  نهما ل جيب عليهما فيها الزكاةفإذا فرق بي
 وما بعدها[ 497يف الفقه اإلسالمي ص

فاجلمهور على أنه جتب عليه الزكاة ،  وعشرون يف مكان آخر،  يف مكان  شاةعشرون    رجل** لو كان عند 
ال يفرق بني جمتمع خشية  : )-صلى هللا عليه وسلم-لقوله  ،  عليهال زكاة  أنه  واملذهب  ،  ألن املالك واحد
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وحيمل احلديث على ،  واألحوط رأي اجلمهور،  ال زكاة عليهففدل على أنه إذا تفرق ماله ال للحيلة    (الصدقة
 .التفريق بني اجملتمع يف اخللطة كما سبق التمثيل يف ذلك ال يف مال املالك الواحد

 صور:  ** يظهر أتثري اخللطة يف 
: وجوب أصل الزكاة، كما لو كان لرجلني أربعون من الغنم، لكل واحد نصفها، فيجب ابخلطلة شاة،  أوال

 ولو انفردا ل جيب شيء. 
: تكثري الزكاة، كما لو كان لرجلني مائتان وشااتن مناصفة، فباخللطة جتب ثالث شياه، وابالنفراد جيب اثنيا 

 على كل واحد شاة فقط. 
جتب   وابالنفرادلو كان لثالثة أنفس عشرون ومائة شاة، فباخللطة جتب شاة واحدة عليهم،  لزكاة،  : تقليل ااثلثا

 ثالث شياه. 
بنت خماض، رابعا إخراج  فباخللطة جيب  بعريا،  اختلط رجالن يف مخسة وعشرين  لو  املخرج، كما  : جنس 

 وابالنفراد يكون املخرج من الغنم.
خلليطني اثنان وسبعون بعريا، لكل واحد نصفها، فباخللطة جتب جذعة، : سن املخرج، كما لو كان  خامسا

 وابالنفراد جيب على كل واحد إخراج بنت لبون. 
وكان ألحدمها مثانون من املعز، ولآلخر أربعون من : الصنف، كما لو اختلط رجالن يف ماشيتهما،  سادسا

]التداخل بني األحكام   د من صنف نعمه.الضأن، فعليهما شاة من املعز، ولوال اخللطة لكان على كل واح
 وما بعدها[ 508يف الفقه اإلسالمي ص

 الخيل زكاة
 اخليل على أقسام:  **

 . ما يقتنيه اإلنسان من اخليل للركوب أو احلمل أو اجلهاد ال زكاة فيه عند األئمة األربعة  القسم األول:
 . ألهنا كعروض التجارةإذا كانت عنده خيل للتجارة وجبت فيها الزكاة  القسم الثاين:

 وكانت معلوفة، فال زكاة فيها عند مجهور العلماء.إذا كانت عنده خيل معدة للنماء والنسل  القسم الثالث:
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على عدم   والصاحبني  فجمهور العلماءإذا كانت عند خيل معدة للنماء والنسل، وكانت سائمة    القسم الرابع:
 ( ليس على املسلم يف عبده وال فرسه صدقة : )مرفوعا  -رضي هللا عنه-حلديث أيب هريرة  وجوب الزكاة فيها  

 [982م ، 1463خ ]
فأدوا زكاة األموال من   والرقيق،مرفوعا: )قد عفوت لكم عن اخليل    - رضي هللا عنه-بن أيب طالب  وعن علي  

احلديث مرفوعا وموقوفا، [ وقد ورد هذا  1790، جه  1574، د  2477ن  ،  620ت  ]كل أربعني درمها(  
وقال   صحيح"،  عندي  "كالمها  البخاري:  علي"  الدارقطين:وقال  على  وقفه  احلبري   "الصواب  ]التلخيص 

2/335] 
فإن كانت ذكورا إىل أن اخليل إذا كانت سائمة ذكورا وإاناث ففيها الزكاة،    -وزفر  أبو حنيفة-وذهب احلنفية  

 مبا أييت:  واستدلوا ردة، ففيها روايتان عن أيب حنيفة، اناث مف، أو إمفردة
فأما الذي  ،  اخليل لرجل أجر ولرجل سرت وعلى رجل وزر: )مرفوعا  -رضي هللا عنه-حديث أيب هريرة    -1

ذلك من  -احلبل الطويل-فما أصابت يف طيلها َمرٍْج َوَرْوَضٍة له أجر فرجل ربطها يف سبيل هللا فأطال هبا يف 
ملرحه ونشاطه  َأْي َعَدا  -َشَرَفنْيِ  أو  َشَرفًا    فَاْستَ نهتْ ها  ل  ي َ ولو أنه انقطع طِ   ،املرج أو الروضة كانت له حسنات 

ول يرد أن يسقي كان   ،له ولو أهنا مرت بنهر فشربت منه، كانت آاثرها وأرواثها حسنات -شوطا أو شوطني
فهي مث مل ينس حق هللا يف رقاهبا وال ظهورها  فا  ورجل ربطها تغنيا وتعف،  ذلك حسنات له فهي لذلك أجر

  [2371خ ] (ألهل اإلسالم فهي على ذلك وزر -أي معاداة-َونَِواًء ورجل ربطها فخرا ورايء ، لذلك سرت
، اإلحسان إليها:  وقيل،  اجلهاد هبا:  فقيل،  واختلف يف هذا احلق،  وأجيب عنه أبن املراد حق سوى الزكاة 

والراجح هو قول ،  أو إطراق فحلها،  إعارهتا للمضطر يركبها :  وقيل املراد حبق هللا يف ظهورها،  والقيام بعلفها
 . اجلمهور

 دقات اخليل فيأخذها، وقد ذكر ابن حزم آاثرا يف ذلك. عمر بن اخلطاب كانت أتتيه صأن  -2
، فروى اإلمام أمحد وأجيب أبن عمر إمنا أخذ منهم شيئا تربعوا به، وسألوه أخذه، وعوضهم عنه برزق عبيدهم

جاء انس من أهل الشام إىل عمر فقالوا: إان قد أصبنا ماال وخيال ورقيقا، حنب أن  " إبسناده عن حارثة قال: 
صلى هللا  -فاستشار أصحاب رسول هللا    ،فَأَفْ َعل ه  يكون لنا فيها زكاة وطهور. قال: ما فعله صاحباي قبلي  
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قال أمحد: فكان عمر   "، يكن جزية يؤخذون هبا من بعدك.فقال: هو حسن إن ل  ،وفيهم علي  -عليه وسلم
 .أيخذ منهم، مث يرزق عبيدهم

 :عمر حجة عليهم من وجوهفعل فصار 
 يعين النيب صلى هللا عليه وسلم وأاب بكر، ولو كان واجبا ملا تركا فعله.   ، أحدها، قوله: ما فعله صاحباي

 أن عمر امتنع من أخذها، وال جيوز له أن ميتنع من الواجب.  :الثاين
املوسوعة الكويتية  ،  2/463املغين ]  الثالث، قول علي : هو حسن إن ل يكن جزية يؤخذون هبا من بعدك.

 [216، فقه الزكاة ص 23/261
اإلبل؛ فإن اإلبل تراد للدر والنسل والفرق بني اخليل واإلبل أن اخليل تراد لغري ما تراد له  قال ابن القيم: "

واألكل ومحل األثقال واملتاجر واالنتقال عليها من بلد إىل بلد، وأما اخليل فإمنا خلقت للكر والفر والطلب 
 واهلرب، وإقامة الدين، وجهاد أعدائه. 

لك عفا عن اقتنائها وحفظها والقيام عليها، وترغيب النفوس يف ذلك بكل طريق، ولذ  وللشارع قصد أكيد يف
أخذ الصدقة منها؛ ليكون ذلك أرغب للنفوس فيما حيبه هللا ورسوله من اقتنائها ورابطها، وقد قال هللا تعاىل: 

فرابط اخليل من جنس آالت السالح واحلرب، فلو كان  ،  استطعتم من قوة ومن رابط اخليل{  }وأعدوا هلم ما
يكن عليه فيه زكاة، خبالف ما أعد للنفقة؛ فإن الرجل عند الرجل منها ما عساه أن يكون ول يكن للتجارة ل  

قد عفوت )  إىل هذا بعينه يف قوله:    -صلى هللا عليه وسلم    -إذا ملك منه نصااب ففيه الزكاة، وقد أشار النيب  
أفال تراه كيف فرق بني ما أعد لإلنفاق وبني ما أعد    (،لكم عن صدقة اخليل والرقيق، فهاتوا صدقة الرقة

 لمة هللا ونصر دينه وجهاد أعدائه؟ فهو من جنس السيوف والرماح والسهام، وإسقاط الزكاة يف هذاإلعالء ك
 [2/399" ]أعالم املوقعني اجلنس من حماسن الشريعة وكماهلا

 الخارج من األرض زكاة 
سبتم ومما  اي أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما ك}قوله تعاىل    زكاة اخلارج من األرض  ** األصل يف وجوب 

 {أخرجنا لكم من األرض
وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغري معروشات والنخل والزرع خمتلفا أكله والزيتون والرمان }وقوله تعاىل  

 { متشاهبا وغري متشابه كلوا من مثره إذا أمثر وآتوا حقه يوم حصاده وال تسرفوا إنه ال حيب املسرفني
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 .هنا هو الزكاة املفروضة الع شر أو نصف الع شر (احلق)ب     ذهب كثري من السلف إىل أن املرادوقد 
، ، مث نسخته الصدقة املعلومةالزكاة ا أمر هللا به املؤمنني قبل أن ت فرض عليهم  وقال آخرون: كان هذا شيئ

 الع شر أو نصف الع شر.

أبن الزكاة املفروضة يف ا ذلك  ها القول أبن اآلية منسوخة، مؤيدذكر ابن جرير هذه اآلاثر، ورجح بعدوقد  
 احلب ال مي كن إيتاؤها يوم احلصاد، بل بعد الدايس والتذرية والتنقية. 

ال وجه له إذا ف سِ ر {  َوال ت سرفوا}وكذلك صدقة الثمر ال تؤخذ إال بعد اجلفاف، كما أن قوله تعاىل يف اآلية:  
 .يف ينهى رب املال عن اإلسرافاحلق ابلع شر ونصفه، ألنه مقدار حمدد يتوىل أخذه والة األمر، فك

، وإمنا كان الواجب مطلقا، مث فصلته وبينته آايت وأحاديث كما رجحه ابن كثري  والصواب عدم القول ابلنسخ
 الزكاة.  

وما قيل من أن الزكاة ال يتيسر إيتاؤها يوم احلصاد، فهذا صحيح يف بعض املزروعات كالقمح، أما اخلضراوات 
ل بعض وأو  ،  يوم احلصاد، أي يوم القطع واجلينفيمكن تزكيتها  ،  والزيتون والرمان  كالعنب والرطب  والفاكهة

 .ماء إيتاء احلق مبعىن العزم عليهالعل 
 أما النهي عن اإلسراف، فيمكن صرفه إىل األكل يف قوله }كلوا من مثره إذا أمثر{

،  اصطالح املتأخرينوما ورد عن السلف أبن اآلية منسوخة، حيمل على املعروف عندهم، ال على النسخ يف  
النسخ   وأتباعهمفإن  والتابعني  الصحابة  ذلك   ع رف  من  املطلق، ف،  أعم  وتقييد  العام،  فيه ختصيص  يدخل 

 [326]فقه الزكاة ص . ري املبهم، وتفصيل اجململ وحنوهاوتفس 
 ةما تجب فيه الزكا

  :على أقوال ** اختلف العلماء يف جنس ما جيب أداء الزكاة عنه من اخلارج من األرض
،  وهو مذهب احلنابلة أنه جتب الزكاة يف احلبوب كلها كالرب والشعري واألرز والذرة والدخن وغريها :  القول األول

يكال ويدخر كالتمر والزبيب  وجتب كذلك يف كل مثر  ،  والكمون  ولو ل تكن قوات كالكسربة واحلبة السوداء
كالثقاء واخليار والباذجنان  اخلضروات  كاخلوخ والكمثرى، وال  وال جتب يف الفواكه  ،  واللوز والفستق والبندق

 .ألهنا ال تكال وال تدخرواجلزر؛ 
 [ 1483مرفوعا: )فيما سقت السماء العشر( ]خ   -رضي هللا عنهما-بعموم حديث ابن عمر واستدلوا 
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خذ احلب )بعثه إىل اليمن فقال:    -صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا    -رضي هللا عنه-جبل  وعن معاذ بن  
، وضعفه احلافظ  1883، جه  1594]د    (من احلب، والشاة من الغنم، والبعري من اإلبل، والبقرة من البقر

 [ابن حجر، وضعفه األلباين 

يكال   ما ال  وأخرج  عامان،  احلديثان  يوسق  وهذا  اخلدري  حدبدليل  وال  أيب سعيد  عنه -يث   -رضي هللا 
 [979، م 1459مرفوعا: )ليس فيما دون مخسة أوسق صدقة( ]خ 

 وهذا احلديث يدل على شرطني:  
 . ألنه ال يوسق يف عهد الرسول صلى هللا عليه وسلم إال ما كان مدخراً األول: شرط االدخار، 

 الثاين: شرط الكيل، فما ال يوسق ال زكاة فيه.  
فيها   -صلى هللا عليه وسلم-ول أيمر النيب  ،  لكثرهتا يف املدينةفال زكاة يف اخلضراوات؛    وبناء على هذا القول 

مصنف ابن ،  موقوفا  -رضي هللا عنه-روي عن ابن عمر  ]   (ليس يف اخلضروات صدقة: )وفيه حديث،  ابلزكاة 
ومن ،  4/119مصنف عبد الرزاق  ،  ومن حديث موسى بن طلحة مرفوعا وهو مرسل،  2/372أيب شيبة  

وال ختلو طرق  ،  6/100طس  ، حديث موسى بن طلحة عن أبيه مرفوعا وفيه احلارث بن نبهان وهو مرتوك
 .ومجهور العلماء على عدم وجوب الزكاة يف اخلضراوات خالفا للحنفية[،  احلديث املرفوعة واملوقوفة من ضعف

 . فيها ابلزكاة -صلى هللا عليه وسلم-ول أيمر النيب ، لكثرهتا يف الطائف وال زكاة يف الفواكه أيضا؛ 
الثاين ، احلنطة والشعري والتمر والزبيب:  وهو رواية عن اإلمام أمحد أهنا ال جتب إال يف أربعة أشياء :  القول 

ا الصدقة و ال أتخذ: )قال هلما  -صلى هللا عليه وسلم-حلديث أيب موسى األشعري ومعاذ بن جبل أن النيب  
قال احلافظ:  ،  1/558كم  ،  2/98قط  ،  4/125هق  ]  ( الشعري واحلنطة والزبيب والتمر:  األربعةهذه  إال من  

يف صحته انظره يف التلخيص وفيه خالف  "،  اإلسناد طلحة بن حيىي خمتلف فيهويف    ،رواه البيهقي موقوفا"
 [، وصححه األلباين3/278واإلرواء ، 4/169ونيل األوطار ، ونصب الراية، 2/166احلبري
أبيه عن جده  وعن   صلى هللا عليه  -إمنا سن رسول هللا  قال: )  -رضي هللا عنهما-عمرو بن شعيب عن 
، وقال احلافظ:  1815]جه    (والذرةالزكاة يف هذه اخلمسة: يف احلنطة، والشعري، والتمر، والزبيب،    -وسلم

 [ "إسناده واه"
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من احلبوب والثمار، وهو مذهب املالكية والشافعية أن الزكاة واجبة يف كل ما يدخر ويقتات  :  القول الثالث
 .كاحلنطة والشعري واألرز والذرة وحنوها

الضرورة، فال زكاة عند املالكية   يعيشون به يف حال االختيار، ال يف  ابملقتات: ما يتخذه الناس قواتواملراد  
والشافعية يف اجلوز واللوز والبندق والفستق وما كان مثلها وإن كان ذلك مما يدخر، ألنه ليس مما يقتات الناس 

 به، وكذلك ال زكاة يف التفاح والرمان وال يف الكمثرى واخلوخ والربقوق وحنها ألهنا مما ييبس وال يدخر. 
 لتني، ول خيتلف قول مالك يف الزيتون أن فيه الزكاة.  واختلف قول املالكية يف ا

فيما سقت السماء والبعل والسيل العشر،  مرفوعا: )  -رضي هللا عنه -حبديث عن معاذ بن جبل  واستدلوا  
العشر القثاء والبطيخ والرمان  (، "وفيما سقي ابلنضح نصف  التمر واحلنطة واحلبوب، فأما  يكون ذلك يف 

، وقال احلافظ ابن حجر:  1916]قط  "-صلى هللا عليه وسلم-فا عنه رسول هللا والقضب واخلضر فعفو ع
"، االستذكار  وهذا حديث أيضا ال حيتج مبثله، وقال ابن عبد الرب: "، وضعفه الذهيب"فيه ضعف وانقطاع"

3/234] 
 ومن املعقول أن األقوات تعظم منفعتها، فهي كاألنعام يف املاشية.  

،  مذهب احلنفية أهنا واجبة يف كل ما أخرج هللا من األرض مما يقصد بزراعته مناء األرضوهو  :  القول الرابع
واستدلوا ،  ويستثىن من ذلك احلشيش واحلطب والقصب،  أو مما يكال ويدخر ،  فال يشرتط أن يكون قوات

غ نصاب وال يشرتط عند احلنفية بلو ،  بعمومات األدلة الدالة على وجوب الزكاة يف كل ما خرج من األرض
 . بل جتب الزكاة يف القليل والكثري، معني

أبن    كل ما يدخر ولو ل يكن قوات، واستدلوهو قول شيخ اإلسالم ابن تيمية أهنا واجبة يف  :  القول اخلامس
 الكيل، ول يقل الوزن يف معىن، و املناسب إلجياب الزكاة فيه خبالف الكيل فإنه تقدير حمضاالدخار هو املعىن  

 جياب الزكاة يف املوزون.  احلنابلة إب
  والزبيب والزيتون وحنو ذلك.نييف التفتجب الزكاة على هذا وبناء 

فما كان موسقا ،  موسق وغري موسق،  وهو قول داود الظاهري أن ما تنبته األرض ضرابن:  القول السادس
ليس فيما دون  ) مرفوعا: -رضي هللا عنه-حلديث أيب سعيد اخلدري وجبت الزكاة فيما بلغ منه مخسة أوسق 

 [979م ، 1459خ ] (مخسة أوسق صدقة
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ت فيما سق : )مرفوعا -رضي هللا عنهما-ابن عمر حديث وما كان غري موسق ففي قليله وكثريه الزكاة لعموم 
ألنه غري موسق   ( ليس فيما دون مخسة أوسق صدقة: )وال خيصص حبديث[،  1483خ  ]  (العشرالسماء  

 . أصال
ل يتعرض إلجياب الزكاة    -صلى هللا عليه وسلم-وهذا القول قواه اإلمام الشنقيطي إال أنه أورد عليه أن النيب  

ولو كان العموم شامال لذلك لبينه النيب  ،  وال الفواكه مع كثرهتا ابلطائف،  يف اخلضراوات مع كثرهتا يف املدينة
  [220-2/189انظر و ، 2/204انظر أضواء البيان ]. -صلى هللا عليه وسلم-

 [3/86، اإلنصاف 5/371]الفتاوى الكربى  ورجح شيخنا مذهب احلنابلة، وهو أقرب األقوال. 
رواية عن أمحد أنه جتب الزكاة  هو  احلنفية واملالكية و ، فذهب  اختلف العلماء يف وجوب الزكاة يف الزيتون **  

أنشأ جنات معروشات وغري معروشات والنخل والزرع خمتلفا أكله والزيتون    وهو الذي }؛ لقوله تعاىل  يف الزيتون
، {والرمان متشاهبا وغري متشابه كلوا من مثره إذا أمثر وآتوا حقه يوم حصاده وال تسرفوا إنه ال حيب املسرفني

فمن ،  حنيفةإال يف قول أيب    وهي ال جتب فيها عندهم،  ولكن يلزم على هذا القول أن جتب الزكاة يف الرمان
ومن قال إنه ال زكاة يف الرمان ،  قال إن اآلية حمكمة غري منسوخة لزمه القول بوجوب الزكاة يف الزيتون والرمان 

 . أو املراد هبا حق غري الزكاة، والزيتون لزمه القول أبن اآلية منسوخة
 :على قولني ** اختلف العلماء يف وجوب الزكاة يف العسل

وليس ذهبان أن فيه العشر،  واتفق امل،  وهو مذهب احلنفية واحلنابلة،  جتب الزكاة يف العسلأنه  :  القول األول
،  فيه نصاب عند احلنفية بناء على أصلهم يف هذا الباب أنه جتب الزكاة يف اخلارج من األرض يف القليل والكثري

 وعن أيب يوسف أن نصابه مخسة أوسق من أدىن ما يكال كالشعري. 
فإذا أخذ هذا ،  وهو ما يقارب اثنني وستني كيلو،  هو مائة وستون رطال عراقياف احلنابلة    النصاب عندأما  

وقال ،  وقيل إن نصابه ستمائة رطل عراقي،  ه الثمر الذي سقي بال مؤونةيبألنه ش،  املقدار وجب عليه عشره
 .حيتمل أن نصابه ألف رطل عراقي: يف املغين

 :  منهالة، على وجوب الزكاة يف العسل أبدواستدلوا 
  ( أنه أخذ من العسل العشر )مرفوعا:    -رضي هللا عنهما-  حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده  -1
،  وهو ضعيف عندهم ،  "فيه أسامة بن زيد بن أسلم يرويه عن عمرو:  فقالوضعفه ابن القيم  ،  1824جه  ]
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ابن معني ليسوا بشيء:  قال  الرتمذي،  بنو زيد ثالثتهم  املعاد ،  زيد بن أسلم ثقة"ليس يف ولد  :  وقال  زاد 
، وحسنه ابن 2/51حتفة احملتاج إىل أدلة املنهاج  يف كتابه    ابن امللقنإسناده    وجودوضعفه الشافعي،  ،  2/14

 [واحلديث صححه األلباين عبد الرب،
هللا امحها يل اي رسول  :  قلت،  أد العشر:  قال،  قلت اي رسول هللا إن يل حنال: )قالاْلم َتِعيه  عن أيب سيارة    -2

قال ،  ألنه من رواية سليمان بن موسى عن أيب سيارة،  "منقطع:  قال الشوكاين،  1823جه  ]  (فحماها يل
وسنن البيهقي ،  2/14وانظر زاد املعاد  ،  4/174نيل األوطار  ،  البخاري ل يدرك سليمان أحدا من الصحابة"

 [واحلديث حسنه األلباين، 4/126
صلى هللا -جاء هالل أحد بين متعان إىل رسول هللا  : )يه عن جده قالحديث عمرو بن شعيب عن أب  -3

صلى هللا عليه -بعشور حنل له وكان سأله أن حيمي له واداي يقال له سلبة فحمى له رسول هللا    -عليه وسلم
كتب سفيان بن وهب إىل عمر بن اخلطاب   -رضي هللا عنه-ذلك الوادي فلما ويل عمر بن اخلطاب    -وسلم

صلى هللا عليه  -إن أدى إليك ما كان يؤدي إىل رسول هللا    -رضي هللا عنه-عن ذلك فكتب عمر  يسأله  
،  2499ن  ،  1600د  ]  (من عشور حنله فاحم له سلبة وإال فإمنا هو ذابب غيث أيكله من يشاء  -وسلم

   [ 2/11وحسنه األلباين واملعلق على زاد املعاد 
وحديث هالل إن كان غري أيب سيارة ال يدل ،  حديث أيب سيارة "واعلم أن  :  وقال الشوكاين يف نيل األوطار
، وعقل عمر العلة فأمر مبثل ذلك ،  ومحى هلما بدل من أخذ،  ألهنما تطوعا هبا،  على وجوب الزكاة يف العسل

 [ 4/175نيل األوطار ] ولو كان سبيله سبيل الصدقات ل خيري يف ذلك"
إىل أهل اليمن    -صلى هللا عليه وسلم- كتب رسول هللا  : ) أنه قال  -رضي هللا عنه-حديث أيب هريرة    -4

"وأما حديث الزهري عن أيب سلمة عن أيب :  وقال ابن القيم،  4/126هق  ]  (أن يؤخذ من العسل العشر 
عبد هللا  :  قال البخاري يف حديثه هذا،  يه عن الزهريو اه لو سلم من عبد هللا بن حمرر ر هريرة فما أظهر داللت

 [ 2/14زاد املعاد ] وليس يف زكاة العسل شيء يصح"، مرتوك احلديث بن حمرر
يف العسل يف كل عشرة  : )قال -صلى هللا عليه وسلم -أن النيب  -رضي هللا عنهما  -حديث ابن عمر  -5

:  عادوقال ابن القيم يف زاد امل  ،7550هق    ،629ت  ]  (-فيه السمن والعسلظَْرف  ِمْن ِجْلٍد جي َْعل   -  أَز قٍ  زِق  
وحيىي بن معني ،  وصدقه ضعفه اإلمام أمحد،  "من رواية صدقة بن عبد هللا بن موسى بن يسار عن انفع عنه
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صدقة ليس :  وقال النسائي،  مرسل  -صلى هللا عليه وسلم-وقال البخاري هو عن انفع عن النيب  ،  وغريمها
واحلديث صححه  ،  4/126البيهقي يف سننه  ومثل ذلك قال  ،  2/14زاد املعاد    وهذا حديث منكر"،  بشيء
 [ األلباين

، وجبت فيه الزكاة كاحلبوب والثمار والزهر، ويكال ويدخر، ف  -زهرته-الشجر    ريتولد من نوْ أن العسل    -6
 [ 2/15. ]زاد املعاد الكلفة يف أخذه دون الكلفة يف الزرع والثماروألن 

 :واستدلوا أبدلة، لك والشافعيوهو مذهب ما، أنه ليس يف العسل زكاة: القول الثاين
اي أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات من كسبتم ومما أخرجنا لكم من }أنه ال يصدق عليه قول هللا تعاىل    -1

 { األرض
وقد سبق هذا من ،  أن حديث أيب السيارة وحديث هالل ليس فيهما داللة على وجوب الزكاة يف العسل  -2

 . كالم الشوكاين
 . األصل براءة الذمةأن  -3
والذين قالوا إن له نصااب اختلفوا يف قدر هذا ،  أن املوجبون للزكاة يف العسل خمتلفون هل له نصاب أم ال  -4

 . ول يوجب الزكاة يف العسل، وهذا يدل على أن الشارع ل يقدر يف ذلك شيئا، النصاب 
ويكره هلم منعها  ،  وحيثون عليها،  ؤمرون بصدقته"وأشبه الوجوه يف أمره عندي أن يكون أراببه ي:  وقال أبو عبيد

وال يؤمن عليهم املأمث يف كتماهنا من غري أن يكون ذلك فرضا عليهم كوجوب صدقة األرض واملاشية ... 
 [506صاألموال ] وذلك أن السنة ل تصح فيه كما صحت فيهما"

انظر زاد ]  .قال ابن املنذر  وكذلك ،  وقد نص البخاري والرتمذي على أنه ال يصح يف زكاة العسل حديث
   [2/13املعاد 
إال عن عمر ، الشافعي: "احلديث يف أن يف العسل العشر ضعيف، ويف أن ال يؤخذ منه العشر ضعيفوقال 

 [4/127البيهقي " ]سنن بن عبد العزيز
فهو وإن احتاط اإلنسان فأخرج زكاته  ،  وهو األظهر،  وقوى صاحب الفروع عدم وجوب الزكاة يف العسل

 [397ه الزكاة صفق، 16-11/ 2انظر زاد املعاد ] .حسن
 النصاب ومقدار الزكاة
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والوسق ستون صاعا ، ومقدار النصاب يف اخلارج من األرض مخسة أوسق، بلغ النصاب  ** جتب الزكاة إذا
ع من فعلى قول من قال إن الصا ، -صلى هللا عليه وسلم-فالنصاب ثالمثائة صاع بصاع النيب ، نبواي من الرب
وعلى قول من قال ،  كيلو  (612)فالنصاب هو    -أي كيلوان وأربعون جراما-جراما   (2040)الرب يساوي  

 . وما دون ذلك فليس فيه زكاة، كيلو  ( 672)جراما فالنصاب هو  (2240)إن الصاع من الرب يساوي  
حديث واستدلوا بعموم  ،  والكثريوهذا مذهب اجلمهور خالفا للحنفية الذين قالوا أبنه جتب الزكاة يف القليل  

 [1483خ ] (العشرت السماء فيما سق: )مرفوعا -رضي هللا عنهما -ابن عمر 
ليس فيما دون مخسة  )مرفوعا:    -رضي هللا عنه-أيب سعيد اخلدري    وأجيب عن ذلك أبنه خمصوص حبديث

وألن الشريعة إمنا أوجبت الزكاة على األغنياء، والنصاب هو احلد   ،[979م  ،  1459خ  ]  (أوسق صدقة
األدىن للغىن، فإذا ل يعترب النصاب كانت الزكاة واجبة على الفقراء واألغنياء، وهو خمالف للمعهود من الشرع 

 [343]فقه الزكاة صيف ابب الزكاة. 

السابق   النصاب  الزراعية، أما  **  املكيالت من احلاصالت  فران فقد كالقطن والزع  ال يقدر ابلكيلما  يف 
 على أقوال:  -عند من يقول بوجوب الزكاة يف غري املكيل-  اختلفوا يف تقدير نصابه

يعترب فيه القيمة، وذلك أن تبلغ قيمة اخلارج من قطن وغريه قيمة : وهو قول أيب يوسف، أنه  القول األول
، وإمنا قال ذلك ألن األصل اعتبار الوسق حيث ما يكال من احلبوب، كالشعري مثالمخسة أوسق من أدىن  

، قوهو قيمة املوس  ومعىن اعترب، وإن ل ميكن جيب اعتباره معىن،  ورد به النص، غري أنه إن أمكن اعتباره صورةً 
 واعتبار األدىن حلظ الفقراء.

كمال   -النقودأي بنصاب  -  تقومي نصاب غري املكيل مبائيت درهموهو قول بعض احلنيفة أن    القول الثاين:
 .  التجارة، إذ هو مزكى ال نصاب له يف نفسه فاعترب بغريه

 . ما ال يكال جتب الزكاة يف قليله وكثريهوهو قول داود، أن  القول الثالث:
أن ما ال يكال يقدر ابلوزن، وهلذا قدر نصاب الزعفران والقطن وشبههما وهو مذهب احلنابلة،    القول الرابع:

ألن النصاب الذي جاء به الشرع قد ؛  ابلعراقي، ألنه ليس مبكيل، فيقوم وزنه مقام كيلهأبلف وستمائة رطل  
 [352]فقه الزكاة ص  .فيما ال يكال أن يقدر ابلوزنلوزن، كما عرف ابلكيل، فاألوىل عرف مقداره اب

 : صيل اآليتعلى التف ** مقدار الزكاة الواجبة يف اخلارج من األرض
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 .نصف العشروكلفة من ساقية أو دوالب، أو شراء للماء، ففيه  نة إذا كان يسقى مبؤو  أوال:
الذي يزرع على األمطار واألهنار والعيون اجلارية واآلابر االرتوازية الفوارة  ، كإذا كان يسقى بغري مؤونةاثنيا:  
 .العشر كامال، ففيه والذي يشرب بعروقه، ابملاء

فإن هذا سقاية بغري مؤونة، ألن إيصال املاء إىل املكان ليس ولو شق اإلنسان طريقا للماء، أو حفر بئرا  
؛ وألن ذلك من مجلة إحياء األرض،  )الدينامو(  مبؤونة، فاملؤونة تكون يف نفس السقي، كمن خيرج املاء مبكائن

 . وهو ال يتكرر كل عام
أي  -ن عثراي  ت السماء والعيون أو كافيما سق: )مرفوعا  -رضي هللا عنهما-ديث ابن عمر  ودليل ذلك ح

 [1483خ ] (العشر وما سقي ابلنضح نصف العشر -النخيل الذي يشرب بعروقه 
س ِقَي اِبلسهانَِيِة  وفيما    ،َواْلَغْيم  اْلع ش ور  فيما سقت األهنار  مرفوعا: )  -رضي هللا عنه-جابر بن عبد هللا  حديث  و 

َها-   [981]م ( صف العشرن -الناقة اليت ي ْستَ َقى َعَلي ْ
العشر، قال ابن قدامة:   وبغريها يف النصف اآلخر ففيه ثالثة أرابع،  كان يسقى مبؤونة يف نصف العامإذا    اثلثا:

وجد يف مجيع السنة ألوجب مقتضاه، فإذا وجد يف نصفها    ألن كل واحد منهما لو"وال نعلم فيه خمالفا؛  
 " أوجب نصفه

،  فبأكثرمها نفعا ،  الضبط هل هو النصف أو أقل أو أكثر  مبعىن أننا ل نتمكن  ،تفاواتإذا كان يسقى م  رابعا:
وقال الشافعية إن ،  وهذا مذهب املالكية واحلنابلة،  وابلعكس،  فإذا كان منوه ابملؤونة أكثر ففيه نصف العشر

 . واألقرب األول، تفاوات فيؤخذ ابلقسط
فألن   ،كان فيه إلزام للناس ابملشقةواالحتياط هنا وإن  ،  ألنه أحوط  ؛إن جهل أكثرمها نفعا فالعشر  خامسا:

 [10-3/9]املغين  .األصل وجوب الزكاة ووجوب العشر حىت نعلم أنه سقي مبؤونة فنسقط نصفه
فلو كان عند اإلنسان  ،  ال جنس إىل آخر،  تضم مثرة العام الواحد بعضها إىل بعض يف تكميل النصاب**  

وأما مثرة  ،  فإننا نضم بعضه إىل بعض إىل أن يكتمل النصاب ،  والبعض اآلخر يتأخر،  بستان بعضه جيين مبكرا
وتضم األنواع ،  وإذا كان عند اإلنسان بساتني يف مواضع متعددة فإنه يضم بعضها إىل بعض،  عامني فال تضم

فال يضم الرب إىل ،  لكن ال يضم جنس إىل آخر،  فالسكري مثال يضم إىل الربحي وهكذا،  بعضها إىل بعض
 . هب اجلمهوروهذا مذ ، الشعري
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الزكاة **   له وقت وجوب  مملوكا  النصاب  أن يكون  النخل وجود -  يشرتط  مثر  الزكاة يف  وقت وجوب 
،  -زهتا ال تنغمز وهذا مذهب اجلمهورويف احلبوب أن تشتد احلبة حبيث إذا غم،  الصالح إذا امحر أو اصفر

 : ويتفرع على هذا مسائل منها
فيما يكتسبه    -1 الزكاة  املتساقطال جتب  التمر  منها  ويلتقطون  املزارع  يتتبعون  الذين  فإذا كسب ،  اللقاط 

 .ألنه حني وجوب الزكاة ل يكن يف ملكه، اللقاط نصااب من التمر أو نصااب من الزرع فال زكاة عليه فيه
ه لكن الزكاة يف هذ،  ألنه ملكه بعد وجوب الزكاة ،  لو مات املالك بعد الصالح فال زكاة على الوارث   -2

 . احلالة على املالك األول فتخرج من تركته
ألنه ل ،  فال زكاة يف الثلث،  فإذا قيل لرجل احصد هذا الزرع بثلثه ،  ال زكاة فيما أيخذه اإلنسان حبصاده  -3

 . ميلكه حني وجوب الزكاة 
بل ،  لو مات املالك قبل وجوب الزكاة أي قبل اشتداد احلب أو بدو الصالح فإن الزكاة ال جتب عليه  -4

 . جتب على الوارث 
أو ابع األرض وفيها زرع ل يشتد فإن الزكاة على املشرتي  ،  وعليها مثر ل يبد صالحها،  لو ابع النخيل  -5

 . ألنه أخرجها من ملكه قبل وجوب الزكاة
لو تلفت ولو بفعله أبن حصد الزرع قبل اشتداده أو قطع الثمر قبل بدو صالحه فإنه ال زكاة عليه ألن   -6

 . ل وجوب الزكاةذلك قب
مكان فسيح يضعون الثمر ، وهو إن جاء وقت الوجوب فال يستقر الوجوب إال جبعل الثمر يف البيدر** 

، فإن تلفت بعد الوجوب وقبل جعله يف البيدر فإن كان بتعد أو تفريط ضمن الزكاة،  أو الزرع فيه بعد جزه
ألهنا استقرت يف ،  البيدر فعليه الزكاة مطلقا  وإن تلفت بعد جعله يف،  وإن كان بال تعد وال تفريط ل يضمن

والراجح أن  ،  هذا هو املذهب،  وتلف ماله فال يسقط عنه،  واإلنسان إذا وجب عليه دين،  ذمته فصارت دينا
واألمني ال يضمن إال ابلتعدي  ، ألن املال بعد وضعه يف البيدر أمانة، الزكاة ال جتب عليه ما ل يتعد أو يفرط

والزكاة ،  وقياس وجوب الزكاة عليه على وجوب الدين قياس مع الفارق ألن دينه متعلق بذمته،  أو التفريط
 : وعلى هذا فيكون يف تلف الزرع والثمر أحوال ثالثة، متعلقة ابملال والذمة على أحد األقوال
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ط أو غري سواء تلف بتعد أو تفري،  فال شيء على املالك مطلقا،  أن يتلف قبل وجوب الزكاة :  احلالة األوىل
 . والعلة عدم وجوب الزكاة، ذلك 

إن كان بتعد أو تفريط ضمن ،  ففي هذا تفصيل،  أن يتلف بعد الوجوب وقبل جعله يف البيدر:  احلالة الثانية
 . وإن كان بال تعد وال تفريط ل يضمن، الزكاة

،  اجح أنه كاحلالة الثانية والر ،  فعليه الزكاة مطلقا على املذهب،  أن يكون بعد جعله يف البيدر:  احلالة الثالثة
 . إن تلفت بعد الوجوب ضمن ابلتعدي أو التفريط وإال فال: وعلى هذا فيقال

لقوله تعاىل ،  فإن ذلك هو األصل،  من احلبوب والثمار أو من نوعه   ** تؤخذ الزكاة من نفس ما وجبت فيه
فال   {رجنا لكم من األرضأنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخ}وقوله  ،  أي منه  {وآتوا حقه يوم حصاده }

ول يثبت يف ،  واألصل يف العبادات التوقيف من الشرع،  ألن الزكاة عبادة،  خترج الزكاة إال منها أو من نوعها
الشرع ما يدل على جواز أخذ القيمة عنها فتعني بذلك أخذها من أعيان ما وجبت فيه أو من نوعه دون  

 . قيمته
وكذلك زكاة احلبوب ال جيوز إخراجها  ،  إال من التمر اليابس والزبيب اليابس ** ال جيوز إخراج زكاة الثمار  

فإذا دفع زكاة التمر رطبا أو دفع زكاة  ،  وال خالف بني العلماء يف ذلك ،  إال من احلب اليابس بعد التصفية
زبيب اليابس  والدليل على أن الواجب هو التمر اليابس وال،  ألنه دفع غري الواجب، الزبيب عنبا ل جيزئه ذلك 

 :  ما أييت
أمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : )قال  -رضي هللا عنه-  عن سعيد بن املسيب عن عتاب بن أسيد  -1

،  1819جه  ،  644ت  ]  (وتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ زكاة النخل مترا،  أن خيرص العنب كما خيرص النخل
ألنه ل يدرك ،  ن مراسيل سعيد بن املسيبوهذا احلديث م  [واحلديث ضعفه األلباين،  2618ن  ،  1603د  

لكن هذا املرسل   -رضي هللا عنهما    -وعتاب مات يوم مات أبو كرب  ،  ألنه مولد سعيد يف خالفة عمر،  عتااب
   [215، 2/208انظر أضواء البيان ]مما اتفقت املذاهب األربعة على األخذ به 

- يؤتى ابلتمر عند صرام    -صلى هللا عليه وسلم-كان رسول هللا  : )قال  -رضي هللا عنه-عن أيب هريرة    -2
-فجعل احلسن واحلسني  ،  وهذا من متره حىت يصري عنده كوما من متر   ،النخل فيجيء هذا بتمره   - ي جذاذأ

صلى هللا عليه  -فنظر إليه رسول هللا    ، فأخذ أحدمها مترة فجعلها يف فيه  ، يلعبان بذلك التمر  - رضي هللا عنهما
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فيه  -وسلم الصدقة  :فقال  ،فأخرجها من  أن آل حممد صلى هللا عليه وسلم ال أيكلون  خ ]  (أما علمت 
ومن  ،  كان أيخذ صدقة النخل مترا بعد اجلذاذ  -صلى هللا عليه وسلم-وهذا نص على أن النيب    [1485

 [218-2/212انظر أضواء البيان ] .املعلوم أن صيغة املضارع بعد كان تفيد التكرار 
وهذا هو مذهب اجلمهور خالفا لألحناف  ،  أجر األرض وجبت الزكاة عليه هو دون املالك** من است

ومالك األرض ليس ،  ألن املستأجر هو مالك احلبوب ،  واألول هو الراجح ،  الذين يوجبون الزكاة على املالك 
الراجح    هو على القول جبواز ذلك وهو اختيار شيخ اإلسالم و -وكذلك لو استأجر النخل  ،  له إال األجرة

 . فإن الزكاة جتب على املستأجر -وسيأيت يف ابب اإلجارة
واختار الشيخ القرضاوي أن املستأجر خيصم أجرة األرض من احملصول، مث يزكي الباقي، فهي كاخلراج، فتعد 

الفراغ من الدين  شروط املال الذي جتب فيه الزكاة دينا على املستأجر، وقد سبق يف   حبث هذه   يف شرط 
 .املسألة

أما من زارع األرض بربع ما خيرج منها أو ثلثه حبسب ما يتفقان، فالزكاة على كل واحد من الطرفني يف حصته  
وجاء عن ،  كما سبقخالفا للشافعية  عند اجلمهور    ألن اخللطة ال تؤثر يف غري السائمة  إذا بلغت النصاب 

فقه الزكاة ،  3/31املغين  فيلزمهما العشر. ]أهنما يعامالن معاملة شخص واحد  نقل عن اإلمام أمحد  الشافعي  
 [375ص

 مسائل في الخرص
: احلزر والتخمني، فهو تقدير ظين يقوم به رجل عارف جمرب أمني، وذلك إذا بدا صالح  اخلرص يف اللغة**  

ره متر   الثمار، فيحصى اخلارص ما على النخيل واألعناب  ، ليعرف مقدار  اً وزبيب   اً من الرطب والعنب مث يقدِ 
 لزكاة فيه، فإذا جفت الثمار أخذ الزكاة اليت سبق تقديرها منها. ا

رب املال واملستحقني، فرب املال ميلك ابخلرص التصرف يف خنيله   ،وفائدة اخلرص مراعاة مصلحة الطرفني
 وعنبه مبا شاء، على أن يضمن قدر الزكاة. 

 . الب بهقد عرف احلق الواجب فيط -وهو وكيل املستحقني -والعامل على الزكاة 
 [359]فقه الزكاة صواخلرص ليس بواجب كما سيأيت. 

 :على قولني ** اختلف العلماء يف حكم اخلرص
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 :  ا أييتواستدلوا مب، وهذا مذهب اجلمهور، أن اخلرص مشروع: القول األول
تبوك خرجنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم غزوة  : )قال  -رضي هللا عنه-عن أيب محيد الساعدي    -1

فخرصناها وخرصها    !اخرصوها  -صلى هللا عليه وسلم-فقال رسول هللا    ،فأتينا وادي القرى على حديقة المرأة
وانطلقنا حىت   ، حىت نرجع إليك إن شاء هللاَأْحِصيَها    :وقال   ،عشرة أوسق  -صلى هللا عليه وسلم- رسول هللا  
املرأة عن   -صلى هللا عليه وسلم-فسأل رسول هللا    مث أقبلنا حىت قدمنا وادي القرى: ) إىل أن قال  ( قدمنا تبوك

 [1392م ، 1482خ ] (عشرة أوسق :فقالت ،حديقتها كم بلغ مثرها
يبعث عبد هللا بن رواحة إىل     -صلى هللا عليه وسلم-كان النيب  : )عن عائشة رضي هللا عنها أهنا قالت -2

ابن حجر   قال احلافظ ،  1606د  ،  24777حم  ]  ( فيخرص النخل حني يطيب قبل أن يؤكل منه   ،يهود
جريج عن الزهري، ول وقد رواه عبد الرزاق والدارقطين من طريقه عن ابن  ،  فيه جهالة الواسطة"العسقالين:  

الدارقطين االختالف فيه ،  أللباين وضعفه ا،  2/754التلخيص احلبري  "،  يذكر واسطة، وهو مدلس، وذكر 
 . واحلديث فيه انقطاع بني ابن جريج وابن شهاب  [3/280انظر اإلرواء 

 -صلى هللا عليه وسلم-فأقرهم رسول هللا    ، أفاء هللا على رسوله خيرب: )قال  -رضي هللا عنه-عن جابر    -3
ال وق،  3414د  ،  14536حم  ]  (فبعث عبد هللا بن رواحة فخرصها عليهم،  كما كانوا وجعلها بينه وبينهم

 [ "صحيح لغريه": األلباين
كان يبعث على الناس من   - صلى هللا عليه وسلم-أن النيب  : )عن سعيد بن املسيب عن عتاب بن أسيد  -4

أن خيرص العنب كما خيرص    -صلى هللا عليه وسلم-أمر رسول هللا  : )ويف لفظ  (خيرص عليهم كرومهم ومثارهم
،  2618ن  ،  1603د  ،  1819جه  ،  644ت  ]  (وتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ زكاة النخل مترا  ،النخل

ألنه مولد سعيد ،  ألنه ل يدرك عتااب،  وهذا احلديث من مراسيل سعيد بن املسيب  [واحلديث ضعفه األلباين
املذاهب لكن هذا املرسل مما اتفقت    -رضي هللا عنهما-ر  كوعتاب مات يوم مات أبو ب،  يف خالفة عمر

  [2/208انظر أضواء البيان ] .األربعة على األخذ به
 .واستدلوا أبنه رجم ابلغيب وظن، وهو مذهب احلنفية، أن اخلرص غري مشروع: القول الثاين

فهو  ،  وهو اجتهاد ورد به الشرع يف معرفة قدر الثمر،  - صلى هللا عليه وسلم-ورد أبنه حكم اثبت عن النيب  
 .املتلفات كتقومي 
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وصورته أن يكون  ،  وإمنا شرع اخلرص ألن املالكني حيتاجون إىل أكل الرطب والعنب،  والقول األول هو الراجح
فيأيت اخلارص ويقدر الرطب الذي  ،  ويريد أن يتفكه بذلك ،  عند املالك خنل عليه رطب أو شجر عليه عنب

، اخلارص مخسة أوسق من العنب أو الرطبفمثال إذا خرص  ،  وينقص منه قدر ما ينقصه اجلفاف  ،على النخل
فيه  فال زكاة  أوسق  أربعة  أصبح  العنب  أو  الرطب  إذا جف  والزبيب ،  وكان  التمر  معترب من  النصاب  ألن 

وكان عند اجلفاف يساوي مخسة أوسق فأكثر ففيه  ، وإذا خرص سبعة أوسق من العنب أو الرطب، اليابسني
، وأييت ابلزكاة مترا أو زبيبا ،  بقدر الزكاة على حسب اخلرص املتقدم  فإذا حان وقت اجلذاذ أتى املالك ،  الزكاة

انظر أضواء ] .وهذا اخلرص ليس واجبا على الصحيح، وبذلك حيصل االحتياط للفقراء والرفق أبرابب الثمار
   [2/209البيان 

ن فائدة  وأل(،  حني يطيب أن يؤكل: )حلديث عائشة السابق وفيه،  ** وقت اخلرص حي يبدو صالح الثمر
وال خالف بني ،  وذلك ال يكون إال حني بدو الصالح،  اخلرص متكني أصحاب الثمار من التصرف فيها

   [361، فقه الزكاة ص2/209انظر أضواء البيان ] .العلماء يف ذلك 
 . وال يعترب كونه حرا على الصحيح، مسلما أمينا خبريا بال نزاع ** يعترب كون اخلارص

 :  فزاد أو نقص ففيه خالف بني العلماء اخلارص** إذا أخطأ 
 . وهذا مذهب املالكية ورواية عن أمحد، أن قول اخلارص هو الواجب ما دام أمينا: القول األول
وترد إليه ،  فيؤخذ النقصان من املالك ،  أن إذا غلط اخلارص فزاد أو نقص رد الواجب إىل احلق:  القول الثاين

 .وهذا مذهب ابن حزم، الزايدة
الثالث به:  القول  فال أبس  مثله  الناس يف  يتغابن  مما  الغلط  إذا كان  إىل ،  أنه  يرد  فإنه  فاحشا  إن كان  أما 

 [ 362]فقه الزكاة ص .وهذا هو األقرب ، وهذا قول أيب عبيد، الصواب 
 :على قولني ** اختلف العلماء فيما خيرص

ا واستدلوا على ذلك مب،  وهو الراجح،  وروهذا مذهب اجلمه،  أنه ال خيرص إال النخل والكرم:  القول األول
 :  أييت
 . أن النص الدال على اخلرص ل يرد إال فيهما -1
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والعنب قبل أن  ،  ألن احلاجة تدعو غالبا إىل أكل الرطب قبل أن يكون مترا،  أن غريمها ليس يف معنامها  -2
 .وليس غريمها كذلك ، يكون زبيبا

فخرصهما ممكن خبالف  ،  والعنب ظاهر أيضا جمتمع يف عناقيده،  أن مثرة النخل ظاهرة جمتمعة يف عذوقها  -3
 . والزرع مسترت يف سنبله، فإنه متفرق يف شجره، غريمها من احلبوب 

واستدلوا ابلقياس على الرطب ،  وهذا قول الزهري واألوزاعي والليث،  أنه خيرص الزيتون وحنوه:  القول الثاين
 .والعنب

فإذا كان   واخلربة،  إمكان اخلرص واحلاجة إليه، فيرتك ألهل االختصاص  ورجح القرضاوي أن مدار اجلواز على
أرابب املال حمتاجني إىل اخلرص ليمكنهم التصرف يف الثمر قبل يبسه، وكان اخلرص ممكنا، جاز ذلك قياس 

 [363]فقه الزكاة ص .فال ال وما والعنب،  الرطب خرص من النص  به ورد ماعلى 
 :  على قولني  ألهل الزروع والثمار ** اختلف العلماء فيما يرتك

وهو   وهذا هو مذهب احلنابلة،  أنه يرتك يف اخلرص الثلث أو الربع توسعة على أرابب األموال:  القول األول
 :  ا أييتواستدلوا مب، وهو الراجحهللا  مواختاره الشنقيطي يف أضواء البيان واختاره شيخنا رمحه، قول للشافعي

إذا خرص  تم فخذوا ودعوا الثلث فإن ل تدعوا الثلث : )مرفوعا  -رض  ي هللا عنه-عن س  هل بن أيب حثمة   -1
  [وضعفه األلباين، 2491ن ، 643ت ، 15286حم ] (فدعوا الربع

وا عن الناس يف اخلرص، فإن فكان يقول: "خف  -رض ي هللا عنه-أن عمر  ص حيح  واحلديث له ش اهد إبس ناد  
 الواطئة واآلكلة"يف املال العرية و 

 .النخالت يهب رب املال مثرهتا إلنسانهي  والعرية

 .األرجل تطؤها اليت األرض: والوطية، السابلةاملارة و : والواطئة

 . هبم  لصق ومن  وأهلوهم الثمر أرابب  هم: واآلكلة

خرص أموال  بعث أاب حثمة األنص        اري على  : "أنه  اخلطاب وروى أبو عبيد يف األموال بس        نده إىل عمر بن 
]انظر أض   واء    "املس   لمني، فقال: إذا وجدت القوم يف خنلهم، قد خرفوا، فدع هلم ما أيكلون ال خترص   ه عليهم

  [364، فقه الزكاة ص1/512البيان 
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الثمر يتساقط وتنتابه الطري ،  أن الناس حيتاجون إىل أن أيكلوا ويطعموا جرياهنم وضيوفهم  -2 وألن بعض 
 . وأتكل منه املارة

 . واستدلوا بعمومات األدلة الدالة على وجوب الزكاة، وهذا مذهب اجلمهور ، أنه ال يرتك شيء: القول الثاين
فاملشهور من مذهب ،  هل هذا على سبيل الوجوب أم على سبيل االستحباب واختلف أصحاب القول األول  
 .احلنابلة أنه على سبيل الوجوب 

فظاهر ،  الكل مث يرتك هلم الثلث أو الربع من الزكاة  صأما خير ،  هفال خيرص  هل يرتك الثلث أو الربع واختلفوا  
 .وكالم الشافعي على الثاين، كالم صاحب املغين أنه األول

، أن يرتك الثلث أو الربع من العشر  : أحدمها  ،وقد اختلف يف معىن احلديث على قولني: "قال يف سبل السالم
وقال الشافعي معناه أن يدع ثلث الزكاة أو ربعها  ،  يعشرك ذلك من نفس الثمر قبل أن  أن يرت   :واثنيهما

 ا.ه    "ليفرقها هو بنفسه على أقاربه وجريانه
، ألن األصل أن الزكاة جتب يف مجيع املال،  ورجح شيخنا رمحه هللا أن املراد أن يرتك الثلث أو الربع من الزكاة

 هنم.كي يوزعوه يف أقارهبم وجرياوإمنا يرتك هلم الثلث أو الربع ل
على وجهني عند ؟  وعلى القول أبنه يرتك الثلث أو الربع فال خيرصه، هل حيسب املرتوك من النصاب أم ال

،  2/567املغين  ]  . وقيل حيسب من النصاب لكن تؤخذ زكاة الباقي،  احلنابلة فقيل ال حيسب من النصاب 
   [2/11زاد املعاد ، 267/ 2سبل السالم ، 5/436اجملموع  ، 2/329الفروع 

 الركاز اةزك
والركز هو الصوت ،  ، وهو املدفون يف األرض إذا خفية مبعىن املركوز وهو من الركز أي: اإلثبات لغ** الركاز  

 . {قال هللا تعاىل: }أو تسمع هلم ركزا، كما اخلفي
-   أهل اجلاهلية  دفنوجد من  إىل أن الركاز هو ما    -وهو األقرب-ذهب مجهور الفقهاء  ،  ويف االصطالح

كاحلديد، والنحاس والرصاص،  ،  ويطلق على كل ما كان ماال على اختالف أنواعه،  -واملراد به ما قبل اإلسالم
لذهب والفضة دون غريمها من اب  الشافعيةوخصه    ،والرخام واألعمدة، واآلنية والعروض واملسك وغري ذلك 

 األموال.  
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مدفون عندهم كل  أعم من كون راكزه اخلالق أو املخلوق فيشمل    علىيف ذلك، فأطلقوا الركاز    احلنفيةوخالف  
اجلاهلية، لكنهم قصروه على املعادن اجلامدة كالذهب والفضة واحلديد والنحاس، وأحلقوا دفن  ولو ل يكن من  

 به الزئبق. 
ول يتكلف فيه كبري   ،مسعت أهل العلم يقولون يف الركاز إمنا هو دفن اجلاهلية ما ل يطلب مبال": مالكقال و 

فأصيب مرة وأخطئ مرة، فليس هو بركاز وهو األمر   ،، فأما ما طلب مبال أو تكلف فيه كبري عملعمل
  [23/103املوسوعة الكويتية ،  1/340املدونة " ]عندان

ويعرف أبن يكون عليه عالمة اإلسالم أو اسم النيب ،  لقطة  دفي أهل اإلسالمال خالف بني الفقهاء يف أن  و 
- 23/98]املوسوعة الكويتية    أو أحد خلفاء املسلمني، أو آية من قرآن أو حنو ذلك.  -صلى هللا عليه وسلم-

100] 
، 1499خ  ]  (ويف الركاز اخلمس: )مرفوعا  -رضي هللا عنه-حلديث أيب هريرة  ،  ابالتفاق ** يف الركاز اخلمس  

 اخلمس يف احلال.، بل خيرج ال يشرتط فيه احلول، واتفقوا على أنه [1710م 
ال نعلم أحدا خالف هذا احلديث، إال احلسن فإنه فرق بني ما يوجد يف أرض احلرب، وأرض "  : املنذر قال ابن  

 [ 3/48. ]املغين " العرب، فقال: فيما يوجد يف أرض احلرب اخلمس، وفيما يوجد يف أرض العرب الزكاة
والشافعي يف القدمي،  ، وهذا مذهب اجلمهور،  يف قليله وكثريهاخلمس  ، فيجب فيه  ** ليس يف الركاز نصاب

يف فإىل التخ  مال خمموس فال يعترب له نصاب كالغنيمة، وألنه مال ظهر عليه بغري جهد ومؤونة، فلم حيتجنه  أل
 .القليل منهإبعفاء 

ألنه سيأيت؛ و ، بناء على رأيهم أبن الواجب يف الركاز زكاة كما  وقال الشافعي يف اجلديد: يعترب فيه النصاب 
 . الزرعك  حق مال جيب فيما استخرج من األرض، فاعترب فيه النصاب 

وبناء على مذهب الشافعية فال جتب الزكاة يف الركاز إال إذا استخرج نصااب، فإن استخرج نصف نصاب، مث 
 ، فإذا مت احلول عليهما من حني كمل النصاب  بل ينعقد، استخرج نصف نصاب آخر فليس يف أحدمها زكاة

 [ 23/103، املوسوعة الكويتية 413]فقه الزكاة ص. لزمه ربع العشر كسائر النقود اليت ميلكها
 :للعلماء على قولني ؟الركاز زكاة أم يفءالواجب يف ** هل 
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وعلى هذا فتكون  ،  ، ورواية عن أمحدمذهب الشافعيةهذا  و ويصرف مصرف الزكاة،  ،  أنه زكاة:  القول األول
 . ألن مقدار نصف العشر والعشر وربع العشر أقل من اخلمس، جيب يف األموال الزكويةزكاة الركاز أعلى ما 

،  وال يشرتط أن يكون من مال معني ،  وأجيب عنه أبن الركاز ال يشرتط فيه النصاب فيجب يف قليله وكثريه
ن القول وهذا يدل على أ،  فسواء أكان من الذهب أم الفضة أم املعادن األخرى ففيه اخلمس خبالف الزكاة

 .أبنه يفء أقرب إىل الصواب
حالل لألغنياء وال خيتص ابلفقراء، وهو ومن مث فإنه  ،والغنيمة  ، ويصرف مصرف الفيءأنه يفء: القول الثاين

ويف : )واستدلوا حبديث أيب هريرة،  مذهب اجلمهوروهذا  ،  ، وال خيتص ابألصناف الثمانيةملصاحل املسلمني
واعلموا أمنا  }وهو اخلمس املذكور يف قوله تعاىل  ،  " للعهدل" يف قوله "اخلمس( بناء على أن "أالركاز اخلمس

 [23/108]املوسوعة الكويتية  .هو األقرب ، وهذا {غنمتم من شيء فأن هلل مخسه
 :  ففيه تفصيل ** لو استأجر رجال ليحفر له فحصل على ركاز

 .للمستأجرإذا كان قد استأجره إلخراج الركاز فهو لصاحب   -1
 (.إمنا األعمال ابلنيات : )-صلى هللا عليه وسلم-لقول النيب  ،  إذا كان قد استأجره للحفر فقط فهو للعامل  -2

، كاللؤلؤ واملرجان والطيب وحنو ذلك لعدم الدليل واألصل براءة الذمة  ** ال زكاة فيما يستخرج من البحر
أن فيه    -رضي هللا عنهما-، ووري عن ابن عباس  وهذا مذهب اجلمهور، وعن اإلمام أمحد أن فيه الزكاة

 [431، فقه الزكاة ص 3/122اخلمس. ]املوسوعة الكويتية 
 زكاة المعدن

قوله تعاىل: }جنات كما يف  ،  دن الشيء يف املكان إذا أقام فيه، والعدن اإلقامةمأخوذ من ع  املعدن لغة **  
 .{عدن
، فخرج بقوهلم )من غري جنسها( الرتاب جنسها ليس نباات االصطالح هو كل ما تولد يف األرض من غري  ويف  

 وحنوه؛ ألنه من جنس األرض.
 .  والفرق بني املعدن والكنز أن املعدن هو ما خلقه هللا تعاىل يف األرض والكنز هو املال املدفون بفعل الناس

  ق بيانه يف زكاة الركاز.وهذا الفرق جار على مذهب اجلمهور؛ ألن احلنفية يدخلون املعدن يف الركاز، كما سب
 [38/192املوسوعة الكويتية ،  4/354احلاوي الكبري ]
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كسبتم ومما أخرجنا لكم من   اي أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما } قوله تعاىل:  واألصل يف زكاته عموم  
 { األرض

 :املعادن إىل ثالثة أنواع وذلك من انحية جنسها  قسم احلنفية وبعض احلنابلة** 
وهذا النوع يقبل   ،كالذهب والفضة واحلديد والرصاص والنحاس والصفر وغريهاابلنار،    املنطبعالنوع األول:  

 .  الطرق والسحب، فتعمل منه صفائح وأسالك وحنوها
 .  كالقري والنفط  ،املائع النوع الثاين: 

، وت واللؤلؤ والفريوز والكحلالياقكالنورة واجلص واجلواهر و   ،وال مائعابلنار  مبنطبع  النوع الثالث: ما ليس  
 [ 38/192]املوسوعة الكويتية  .وهذا النوع ال يقبل الطرق والسحب

 على أقوال:  ** اختلف العلماء يف املعدن الذي يؤخذ منه احلق
وهذا الذهب والفضة،  أنه مقتصر على    ورجحه شيخنا رمحه هللا   الشافعيةاملالكية و : وهو مذهب  القول األول

فأما غريمها من اجلواهر كاحلديد والنحاس والرصاص والفريوز والبلور والياقوت والعقيق مثل مذهبهم يف الركاز،  
 والزمرد والزبرجد والكحل وغريمها، فال زكاة فيها. 

، فال جتب فيما  قد ثبت يف الذهب والفضة ابإلمجاع، و الزكاة، وبراءة الذمة ألصل عدم وجوب اواستدلوا أبن 
 . ه إال بدليل صريحسوا

 ، فيها حق واجب  تخرجة من األرض مما ينطبع ابلنار أن كل املعادن املس : وهو مذهب احلنفية  القول الثاين
، وهذا مثل مذهبهم يف الركاز؛ ألن الركاز  فأما املعادن السائلة أو اجلامدة اليت ال تنطبع فال شيء فيها عندهم

   عندهم يشمل املعدن وزايدة.
على الذهب والفضة اللذين ثبت وجوب الزكاة فيهما ابلنص واإلمجاع، فيقاس عليهما ما  قياس  واستدلوا ابل

 أشبههما وذلك هو الذي ينطبع ابلنار من املعادن. 
ال فرق بني ما ينطبع وما ال ينطبع من املعادن، فاملعدن الذي يتعلق   همذهب احلنابلة أن: وهو  القول الثالث

ا كاحلديد ها مما له قيمة، سواء أكان جامدألرض مما خيلق فيها من غري به الوجوب هو كل ما خرج من ا
 . والرصاص والنحاس وغريها، أم من املعادن اجلارية كالنفط والقار والكربيت
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أنه ال زكاة يف املعدن بعد استخراجه، بل يعامل مثل   - وهو قول قوي-: وهو مذهب الظاهرية  القول الرابع
]الذخرية  ابقي األموال، فإن كان ذهبا وفضة وحال عليه احلول واستجمع شروط الزكاة، وجبت فيه الزكاة.  

 [ 6/45، اجملموع 4/227، احمللى 2/429
 على أقوال:** اختلف العلماء يف القدر الواجب يف املعدن 

 أن فيه اخلمس؛ ألنه ركاز عندهم. وقول للشافعية حلنفية : وهو مذهب االقول األول
على قدر الواجب يف زكاة أن فيه ربع العشر كالزكاة، واستدلوا ابلقياس  اجلمهور  : وهو مذهب  القول الثاين

 ، وهذا أقرب األقوال. النقدين ابلنص واإلمجاع وهو ربع العشر
ضرب يتكلف فيه مؤونة عمل، فهذا ال خالف    ،ضربنياملعدن على  : وهو قول عند املالكية أن  القول الثالث

يف أنه ال جيب فيه غري الزكاة، وضرب ال يتكلف فيه مؤونة عمل، فهذا اختلف قول مالك فيه، فقال مرة: 
 . فيه الزكاة، وقال مرة أخرى: فيه اخلمس

الرابع: املالكية    القول  لبيت مال املسلمني،  ا  يكون كله ملك،  أن ما خيرج من ابطن األرضوهو قول عند 
فاملناجم والبرتول السائل يف ابطن األرض ملك للدولة، وقد علل ذلك أبن مصلحة املسلمني أن تكون هذه  

 .األموال جملموعهم ال آلحادهم، ألن هذه املعادن قد جيدها شرار الناس، فإن ت ركت هلم أفسدوها
أصابه من غري تعب وجب فيه   إنأنه    وحكاه الشافعي عن مالك   : وهو قول عند الشافعيةالقول اخلامس

ألنه حق يتعلق ابملستفاد من األرض فاختلف قدره ابختالف    ؛، وإن أصابه بتعب فيجب فيه ربع العشراخلمس
 [ 418، فقه الزكاة ص38/197املوسوعة الكويتية ، 4/358احلاوي الكبري ] . املؤن كزكاة الزرع

 على أقوال: اب زكاة املعدن** اختلف العلماء يف نص 
 : وهو مذهب احلنفية أنه ليس يف زكاة املعدن نصاب، فيجب يف قليله وكثريه؛ ألنه ركاز. القول األول
ما يبلغ من الذهب عشرين مثقاال وهو  ،  زكاة األمثان: وهو مذهب اجلمهور أن نصابه نصاب  القول الثاين

 .غريمهاومن الفضة مائيت درهم أو قيمة ذلك من 
 فيه خالف بني العلماء: زكاة املعدن احلول؟  هل يشرتط يف  **

احلنابلة أنه ال يشرتط، أما احلنفية فبناء الشافعية و و واملالكية  احلنفية  اجلمهور من  : وهو مذهب  القول األول
 .، وأما الشافعية واحلنابلة فقاسوه على اخلارج من األرض من املعشرات عل أصلهم أنه ركاز
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أنه يشرتط فيه احلول من بعد   وقول إسحاق بن راهويه  بعض الشافعيةالظاهرية و وهو مذهب  :  الثاينالقول  
 [4/227، احمللى 4/363]احلاوي الكبري  استخراجه.

 فيه خالف بني العلماء:  ** ما مصرف زكاة املعدن؟
 ؛ ألنه ركاز. مصرفه مصرف الفيء: وهو مذهب احلنفية أن القول األول

 أن مصرفه مصرف الزكاة. : وهو مذهب املالكية واحلنابلة وقول للشافعية الثاينالقول 
أوجبنا اخلمس فمصرفه كالفيء، وإن أوجبنا ربع الع شر فمصرفه  الشافعية أننا إذا  : وهو قول عند  القول الثالث

 كالزكاة. 
 أهل الزكاة

 : ** أهل الزكاة قسمان
وهلذا  ،  م الفقراء واملساكني والعاملني عليها واملؤلفة قلوهبموه،  من يعطون الزكاة على جهة التمليك :  األول

وعليه فإن هلم أن يتصرفوا فيها كيفما  ،  {إمنا الصدقات للفقراء}فقال  ،  عدى هللا تعاىل إليهم الزكاة ابلالم
 .وال جيب عليهم ردها حبال، وميلكوها ملكا مستقرا، شاءوا
يف الرقاب والغارمني :  وهم،  وإمنا أيخذوهنا ملراعاة وصف فيهم ،  التمليك من يعطون الزكاة ال على جهة  :  الثاين

ويف الرقاب والغارمني ويف سبيل }فقال  ،  وهلذا عدى هللا تعاىل إليهم الزكاة بفي،  ويف سبيل هللا وابن السبيل
مكاتبا ليويف فمن أعطى  ،  وعليه فيجب أن يصرفوها يف اجلهة اليت استحقوا الزكاة ألجلها،  {هللا وابن السبيل

وقد زال هذا ، وإمنا أيخذها لوصف فيه، ألنه ال ميلكها،  وجب عليه أن يرد الزكاة،  فأعتقه سيده، دين كتابته
 .ومن أعطي زكاة لوفاء دينه فال جيوز له أن يصرفها يف غريه،  الوصف إبعتاق السيد له 

 الفقراء: أوال
فالفقري واملسكني يف الزكاة صنفان  ،  ا وإذا افرتقا اجتمعا فهما لفظان إذا اجتمعا افرتق ،  ** الفقري غري املسكي

ويدل ،  وابن القاسم من املالكية،  خالفا ملن قال أبهنما صنف واحد كأيب يوسف من احلنفية،  عند اجلمهور 
 . والعطف يقتضي املغايرة، ملذهب اجلمهور أن هللا عطف أحدمها على اآلخر

أن يكون له مسكن الئق له، حمتاج إليه، وال يكلف بيعه    فقره ومسكنتهأو املسكي عن  ** ال خيرج الفقري  
 لينفق منه.  
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،  اا دامت الئقة به أيضثيابه اليت ميلكها، ولو للتجمل هبا يف بعض أايم السنة، وإن تعددت م  ومثل املسكن
 وكذلك حلى املرأة الالئق هبا، احملتاجة للتزين به عادة، ال خيرجها عن الفقر واملسكنة. 

ا كمرة يف السنة، سواء أكانت كتب علم شرعي كالفقه والتفسري واحلديث، العلم اليت حيتاج إليها ولو اندر وكتب  
 أو آلة له كاللغة واألدب، أو علم دنيوي انفع كالطب ملن كان من أهله، وحنو ذلك.

 آالت احلرفة، وأدوات الصنعة، اليت حيتاج إىل استعماهلا يف صنعته. و 
ال يقدر على االنتفاع به، كأن يكون يف بلد بعيد، ال إذا كان له مال  عن الفقر واملسكنة  كما ال خيرجه  

ا ولكن حيل بينه وبينه، كالذي حتجزه احلكومات املستبدة أو تضعه  أو يكون حاضر   ،يتمكن من احلصول عليه
 [522]فقه الزكاة ص حتت احلراسة وما شابه ذلك.

 : على قولني لفقري أم املسكي** اختلف العلماء أيهما أسوأ حاال ا
 :  ا أييتواستدلوا مب، وهذا مذهب الشافعية واحلنابلة، أن الفقري أسوأ حاال: القول األول

 . اآلية {إمنا الصدقات للفقراء واملساكني}فقد قال تعاىل ، فيكون هو األهم، أن هللا بدأ ابلفقري -1
وليس يف ،  فوصف ابملسكنة من له سفينة  {يعملون يف البحرأما السفينة فكانت ملساكني  }قوله تعاىل    -2

 . كتاب هللا ما يدل على أن الفقري ميلك شيئا
 .فجعل الفقري ال مال له {للفقراء املهاجرين الذي أخرجوا من دايرهم وأمواهلم}قوله تعاىل  -3

 :  ا أييتمبواستدلوا ، وهذا مذهب احلنفية واملالكية ، أن املسكني أسوأ حاال: القول الثاين
أو من التصق ،  فاملسكني من التصق جلده ابلرتاب ليواري به جسده  {أو مسكينا ذا مرتبة}قوله تعاىل    -1

 . بطنه ابلرتاب لفرط اجلوع
واحلق أن هذا ،  فدل على أنه يوجد مسكني ليس هبذه الصفة،  وأجيب عن أبنه قيد املسكني بكونه ذا مرتبة

أصحاب القول األول إن هللا تعاىل ذكر الفقراء على صفة عدم ملكهم   ألنه يقال يف أدلة،  ال يصلح جوااب
 . فتنعكس اآلية، قراء ميلكون ماالفدل على أن هناك ف، للمال

 .أن هللا جعل الكفارات للمساكني -2
 .واحلق أن هذا اجلواب يرد على أدلة القول األول، وأجيب أبنه إذا أطلق املسكني دخل فيه الفقري

 .وهللا أعلم،  ألن هللا تعاىل بدأ ابلفقراء فيكونون أشد حاال، والراجح هو القول األول
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 :  ** اختلف العلماء يف حد الفقري واملسكي على أقوال
وعلى ال ميلك شيئا،  من  واملسكني  ،  دون النصاب الشرعي يف الزكاة ماال  أن الفقري هو من ميلك  :  القول األول

فإن ملك أقل من نصاب فهو  ،  مال زكوي فهو غين ال يستحق من الزكاة شيئا   ملك نصااب من أيهذا فإذا  
، ل حتل له الزكاة فإن ل يكن مستغرقا  ،  وكذا لو ملك نصااب غري انم وهو مستغرق يف احلاجة األصلية،  مستحق

كونه من  لو بلغت قيمة ما ميلكه نصبا فال مينع ذلك  وعليه ف،  كمن عنده ثياب تساوي نصااب ال حيتاجها
أو ،  أو آالت حرفة،  املستحقني للزكاة إن كانت مستغرقة ابحلاجة األصلية كمن عنده كتب حيتاجها للتدريس

ابن واستدلوا حبديث  ،  بناء على اختيارهم أن املسكني أسوأ حاال من الفقريوهذا مذهب احلنفية  ،  حنو ذلك 
صلى هللا عليه  -حيث قال له النيب  ،  منإىل الي  -رضي هللا عنه-بعث معاذ  يف    - رضي هللا عنهما-عباس  
 . فجعل من تؤخذ منه الزكاة غنيا ، [19، م 1496]خ  (تؤخذ من أغنيائهم، فرتد على فقرائهم: )-وسلم

عليه  و ،  النصاب الرجل    ميلك وإال فقد  ،  ىنغتؤخذ ممن ملك نصااب ألن الغالب فيه ال  إمناوأجيب عنه أبن الزكاة  
 ذلك النصاب.ال يكفيه ، نفقة عيال كثر

وهو  أن الفقري الذي جيد الشيء اليسري الذي ال يكفيه، واملسكني الذي ال ميلك شيئا أصال،  :  القول الثاين
 مذهب املالكية.

الثالث الفقري من ل ميلك مخسني درمهاأ:  القول  قيم  ن  الثوريأو  قال  الذهب، وهبذا  املبارك  تها من   وابن 
رضي -بن مسعود  ا  واستدلوا حبديث،  وعليها أكثر احلنابلة  مام أمحدوهو رواية عن اإل،  وإسحاق بن راهويه

جاء يوم القيامة ومسألته يف وجهه مخوش أو خدوش أو ،  من سأل الناس وله ما يغنيه: )مرفوعا  -هللا عنه
،  650ت  ،  2529ن  ]  (مخسون درمها أو قيمتها من الذهب :  قال؟  قيل اي رسول هللا وما يغنيه  (كدوح

   [3/221اإلنصاف ، وصححه األلباين،  النسائي واخلطايب ضعفهو 
ويف إسناده حكيم بن جبري وهو ضعيف وقد تكلم فيه شعبة  : "قال احلافظ ابن حجر،  واحلديث فيه مقال

لقد حدثين :  قال،  وحدث به سفيان الثوري عن حكيم فقيل له إن شعبة ال حيدث عنه،  من أجل هذا احلديث
ونص ،  أخرجه الرتمذي أيضا،  عن حممد بن عبد الرمحن بن يزيد يعين شيخ حكيمبه زبيد أبو عبد الرمحن  

   [3/341فتح الباري ] "أمحد يف علل اخلالل وغريها على أن رواية زبيد موقوفة 
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وإن كانت هذه اخلمسني ال ، ال حتل له الزكاة  أن من ملك مخسني درمهاومما يضعف هذا القول أهنم يقولون  
غري حمتاج فإن الزكاة حتل بينما من ملك عشرة دراهم وهي فاضلة عن حاجته وهو  ،  حباجتهتكفيه وال تقوم  

 . له
واملسكني ،  الذي جيد أقل من نصف الكفاية سواء أكان املورد مستمرا أم اثبتا  الفقري هوأن  :  الرابعالقول  

واملراد ابلكفاية  ،  ألقرب وهو ا  واحلنابلة  الشافعيةوهذا مذهب  ،  الذي جيد نصف الكفاية ودون متام الكفاية
  ري إسراف وال إقتار، لنفس الشخصق حباله من غ يل ما ياملطعم وامللبس واملسكن وسائر ما ال بد له منه، على  

 . وملن هو يف نفقته
 : الغين قسمانوعلى هذا ف

واملساكن ما يكفيه فهو أي عنده من الدراهم والداننري أو عنده من املطاعم واملشارب  ،  ابلفعلالغين    :األول
 . غين ابلفعل

فليس ،  فليس بيده درهم وال دينار لكن عنده قدرة بدنية على التكسب،  وهو املكتسب،  غين ابلقوةال  :الثاين
أو متكن منه لكنه ال  ،  عمل مع البحث عنهاحلصول على  يتمكن من  إذا ل  إال    له أن أيخذ من الزكاة شيئا 

 ، وهذا مذهب الشافعية ورواية عن أمحد. اة قوم بكفايته فإنه أيخذ من الزكي
 وذهب احلنفية واملالكية إىل استحقاق الفقري الزكاة، وإن كان قادرا على الكسب.

صلى هللا  -أن رجلني أتيا إىل رسول هللا  : )-رضي هللا عنه-  عبيد هللا بن عدي حديث  للقول األول  ويدل  
وال حظ فيها  ،  إن شئتما أعطيتكما :  فقال،  فرآمها جلدينفقلب النظر فيهما  ،  يسأالنه الصدقة  -عليه وسلم

مكتسب لقوي  وال  د  17511]حم    (لغين  و 1633،  أمحد،  اإلمام  من حديث"  :قال  أجوده  هو ،  ما 
"، وصححه األلباين، انظر تفسري ابن كثري آلية }إمنا إبسناد جيد قوي"، وقال ابن كثري: " أحسنها إسنادا
 الصدقات{[  

وحيتمل ،  هلما أي إن شئتما أطعمتكما حرامامن التوبيخ والتقريع  حيتمل أن يكون    (طيتكما إن شئتما أع)وقوله  
، نوازل الزكاة  529]فقه الزكاة ص  .أنه ل يتهيأ هلما شيء من عملأن يكون أرجع إليهم األمر الحتمال  

 [350ص
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صلى هللا عليه  -والنيب  ،  احلياةألن الزواج من ضرورايت  ،  كاحلاجة لألكل والشرب   ** احلاجة إىل الزواج
اي معشر الشباب من استطاع منكم الباءة  )مرفوعا:    -رضي هللا عنه-فعن عبد هللا بن مسعود  ،  أمر به  -وسلم

للفرج وأحصن  للبصر  أغض  فإنه  وجاء،  فليتزوج  له  فإنه  ابلصوم  فعليه  يستطع  ل  م 5065]خ    (ومن   ،
1400] 

املتزوج   النيب  )قال:    -رضي هللا عنه-ة  حديث أيب هرير ويدل على إعطاء  صلى هللا عليه -جاء رجل إىل 
على كم تزوجتها؟ قال: :  -صلى هللا عليه وسلم-فقال: إين تزوجت امرأة من األنصار، فقال له النيب    -وسلم

كأمنا تنحتون الفضة من عرض هذا   !على أربع أواق؟   :-صلى هللا عليه وسلم-على أربع أواق، فقال له النيب  
 ،ما عندان ما نعطيك، ولكن عسى أن نبعثك يف بعث تصيب منه، قال: فبعث بعثا إىل بين عبس  اجلبل،

 [1424]م  (بعث ذلك الرجل فيهم
 . درمها 160درمها، فكان املهر الذي التزم به ذلك الصحايب يساوي  40واألوقية تساوي 

ربعة أواق ليس إنكارا ألجل املغاالة،  على هذا الرجل املتزوج على أ  -صلى هللا عليه وسلم-وهذا اإلنكار منه  
، وإمنا أنكر [1426]م    أصدق نساءه مخسمائة درهم  قد  -صلى هللا عليه وسلم-واإلكثار يف املهر، فإنه  

ابلنسبة إىل حال الرجل، فإنه كان فقريا يف تلك احلال، فأدخل نفسه يف مشقة تعرض للسؤال بسببها، ولذلك 
 [4/126 املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم]قال له: )ما عندان ما نعطيك(. 

والفرق ،  خبالف ما لو تفرغ للعبادة،  وإن ل يكن واجبا عليه،  حاجته  أعطى بقدرالشرعي  ** إن تفرغ للعلم  
، اجملموع شرح املهذب 3/218]اإلنصاف    .والعبادة نفعها قاصر،  بني العلم والعبادة أن العلم نفعه متعد

6/171] 
واحلنابلة،   وقد صرح بذلك احلنفية والشافعية  ،الشرعي  الفقهاء على جواز إعطاء الزكاة لطالب العلموقد اتفق  

وهو ما يفهم من مذهب املالكية، إذ أهنم جيوزون إعطاء الزكاة للصحيح القادر على الكسب، ولو كان تركه  
 [28/336املوسوعة الكويتية التكسب اختيارا على املشهور. ]

فاملفهوم من كالم ء فيما لو تفرغ لغري العلم الشرعي، كدراسة الطب أو اهلندسة وحنو ذلك،  واختلف العلما
مواهب  ،  1/254تبيني احلقائق  ،  2/340]رد احملتار    املقصود بطلب العلم هنا هو العلم الشرعي.أن  الفقهاء  
 [1/454، شرح منتهى األرادات 4/175مغين احملتاج ، 2/346اجلليل 
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طالب العلم املتفرغ لطلب العلم الشرعي وإن كان قادراً على التكسب جيوز أن : "ابن عثيمنيوقال الشيخ  
يعطى من الزكاة، ألن طلب العلم الشرعي نوع من اجلهاد يف سبيل هللا، أما إذا كان الطالب متفرغاً لطلب 

 [18/409]فتاوى ابن عثيمني  " علم دنيوي فإنه ال يعطى من الزكاة
 )يف سبيل هللا( حكم دفع الزكاة لشراء الكتب مطلقا، ال لطالب علم معني. وسيأيت يف مصرف 

وذهب بعض العلماء إىل جواز دفع الزكاة لطالب العلم الدنيوي إذا كان يطلب علما من فروض الكفاايت،  
 وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية.  

لشراء كتب يشتغل فيها مبا حيتاج إليه من   واختار الشيخ تقي الدين: جواز األخذ من الزكاة: "قال املرداوي
ع  الفرو ، ينظر:  3/218" ]اإلنصاف  انتهى. وهو الصواب   كتب العلم اليت ال بد منها ملصلحة دينه ودنياه.

 [533فقه الزكاة ص، 28/336املوسوعة الكويتية ، 2/587
 : فيه خالف بني العلماء ؟** هل يعطى الفقري من الزكاة ليحج 

واستدلوا أبنه ليس من مصارف الزكاة  ،  وهذا مذهب اجلمهور،  أنه ال يعطى من الزكاة ليحج:  األولالقول  
وألن الفقري ليس عليه فرض حىت ،  ألن سبيل هللا املقصود به اجلهاد،  وليس داخال يف سبيل هللا،  الثمانية 
 .يسقطه

واستدلوا حبديث أم ،  وكذلك العمرةوهو مذهب احلنابلة أنه يعطى من الزكاة ليحج الفريضة  :  القول الثاين
صدقت :  قال أبو معقل،  -الفىت من الناقة-علي حجة وإن أليب معقل بكرا  اي رسول هللا إن  : )معقل قالت

أعطها فلتحج عليه فإنه يف سبيل هللا فأعطاها :  -صلى هللا عليه وسلم-فقال رسول هللا  ،  جعلته يف سبيل هللا
فلتحج عليه ) -صلى هللا عليه وسلم-والشاهد قوله  [األلباين وصححه، 1988د  ، 26566حم ] (البكر

 ( فإنه يف سبيل هللا
أما ، أي سبيل هللا ابملعىن العام (يف سبيل هللا )أما حديث أم معقل فاملقصود بقوله  ، والراجح هو القول األول

وإمنا كان كالوقف يف ،  الزكاةفأبو معقل ل جيعل بكره يف  ،  فاملقصود به اجلهاد  {ويف سبيل هللا }قوله تعاىل  
 . سبيل هللا

على أن   ،قامة املشاريع اإلنتاجية أو اخلدمية من مال الزكاةإباختلف العلماء يف استثمار أموال الزكاة،  **  
 ، ول يتعرض الفقهاء السابقون ملثل هذه املسألة، واختلف املعاصرون على اجتاهني:  يعود نفعها على الفقراء
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اجملمع الفقهي اإلسالمي التابع لرابطة العال به عدم جواز استثمار أموال الزكاة، وقد أخذ رى ي: االجتاه األول
 ، ومجاعة من املعاصرين كالشيخ ابن عثيمني.  واللجنة الدائمة يف اهلند،  اإلسالمي، وجممع الفقه اإلسالمي

 واستدلوا مبا أييت: 
الواجب دفع حاجة الفقري املستحق اآلن، وأما الفقراء  و الزكاة،  بواجب فورية    إخالالأن يف هذه االستثمار    -1

 يف املستقبل فأمرهم إىل هللا.
 للمستحق ابتداء وال مآال.أن هذا االستثمار ال حيصل به التمليك  -2
هذا االستثمار يعرض أموال الزكاة للضياع، إما يف اخلسارة يف املشروعات االستثمارية املرشحة بني أن    -3

 واألخرى لإلفالس والبوار، وإما ابستهالكها يف األغراض اإلدارية.الفينة 
بس أصله وتسب ل مثرتهأن هذا  -4 وِ ل مال الزكاة إىل "وقف" حي   . االستثمار حي 

التعاون    جممع الفقه اإلسالمي املنبثق من منظمةبه  جواز استثمار أموال الزكاة، وقد أخذ  يرى  :  االجتاه الثاين
 . ضااي الزكاة املعاصرة، وبيت التمويل الكوييت، واهليئة الشرعية لبيت الزكاة يف الكويتقندوة اإلسالمي، و 

جيوز من حيث املبدأ توظيف أموال الزكاة يف مشاريع استثمارية  "جاء يف قرار جممع الفقه اإلسالمي:  وقد  
مجع الزكاة وتوزيعها، تنتهي بتمليك أصحاب االستحقاق للزكاة، أو تكون اتبعة للجهة الشرعية املسؤولة عن 

 ."على أن يكون بعد تلبية احلاجة املاسة الفورية للمستحقني وتوافر الضماانت الكافية للبعد عن اخلسائر
 جيوز استثمار أموال الزكاة ابلضوابط التالية: "  وجاء يف فتوى الندوة الثالثة لقضااي الزكاة املعاصرة:

 ع الفوري ألموال الزكاة. أال تتوافر وجوه صرف عاجلة تقتضي التوزي -1
 ابلطرق املشروعة.  -كغريها-أن يتم استثمار أموال الزكاة  -2
 أن تتخذ اإلجراءات الكفيلة ببقاء األصول املستثمرة على أصل حكم الزكاة وكذلك ريع تلك األصول. -3
 صرفها عليهم.املبادرة إىل تنضيض )تسييل( األصول املستثمرة إذا اقتضت حاجة مستحقي الزكاة  -4
بذل اجلهد للتحقق من كون االستثمارات اليت ستوضع فيها أموال الزكاة جمدية ومأمونة وقابلة للتنضيض   -5

 عند احلاجة. 
أن يتخذ قرار استثمار أموال الزكاة ممن عهد إليهم ويل األمر جبمع الزكاة وتوزيعها ملراعاة مبدأ النيابة    -6

 الستثمار إىل ذوي الكفاية واخلربة واألمانة. وأن يسند اإلشراف على ا ،الشرعية
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 وأجيب أبن هذه الشروط ال تكاد تتحقق.  
 ** هل جيب إخبار الفقري أبن هذا املال زكاة؟  

املالكية، واحلنابلة،  وهو قول  ،  ل حيتج إىل إعالمه أبهنا زكاة  الزكاة إىل من يرى أنه مستحق هلا املزكي  إذا دفع  
ته  يبك     مولِ ":  يسكت؟ قال  أو  ، : هذا من الزكاة، فيقوليدفع الرجل الزكاة إىل الرجلوقد سئل اإلمام أمحد:  

، حاشية الدسوقي مع الشرح الكبري 2/482]املغين    "هبذا القول؟ يعطيه ويسكت، وما حاجته إىل أن يقرعه؟ 
1/500]. 

، وقال بعضهم: ال يستحب، نص عليه،  لأفض  -أي ترك إخباره-  : تركهوذكر بعضهموقال يف الفروع: "
ويعلم من عادته ال أيخذ زكاة فأعطاه   ،مه أهاللِ وإن عَ ...  : ال بد من إعالمه  وقيل: يستحب، ويف الروضة

علمه أنه له ل ، وهلذا لو دفع املغصوب ملالكه ول ي  علمه ل جتزئه يف قياس املذهب؛ ألنه ل يقبل زكاة ظاهراول ي  
عد، واختار صاحب الرعاية ى هذا االعتبار جيب إعالمه مطلقا، وهلذا قال ابن متيم: وفيه ب  ومقتض...    يربأ

 [2/555]الفروع  "، وفرض املسألة فيما إذا جهل أنه أيخذ جيزئه
أجزأه،   كاة إىل املستحق ول يقل هي زكاة، وال تكلم بشيء أصال إذا دفع املالك أو غريه الز ":  النوويوقال  

 [6/227اجملموع ]" رحيح املشهور الذي قطع به اجلمهو هذا هو املذهب الص ،ووقع زكاة
ربه؛ ألنه يف ذلك نوع  إذا كان اآلخذ معروفا أنه من أهل الزكاة فال  ،فيه تفصيلوقال الشيخ ابن عثيمني: "  ا خي 

، فإذا املزكي أبنه هذا املال زكاةه  علم أنه من أهل الزكاة فليخرب ن كان اآلخذ ال ي  من اإلذالل، والتخجيل له، وإ
ألنه إذا   زكاة، فهنا نقول له: هذه زكاة؛ ة ال يقبل الالزكاة؛ ألَن بعض الناس عنده ِعفَ   كان ذلك الفقري ال يقبل

 "ال يقبل  بول، وهذاه من شرط التملك القَ كان ال يقبلها فإهنا ال تدخل ملكه؛ ألن
ان ذلك إبذن املدين فال إشكال، وإن كان بدون إذنه فذهب فإن كمن الزكاة    أما سداد الدين عن املدين

والصحيح أنه جيزئه، ألن الغارمني من أهل احلنفية الشافعية إىل أن ذلك ال جيزئ، وذهب احلنابلة إىل إجزائه،  
يعطون الزكاة ال على جهة التمليك، وإمنا أيخذوهنا ملراعاة وصف فيهم، وهلذا عدى هللا تعاىل الزكاة الذين  

فيجوز ، ويف للظرفية ال للتمليك، ليهم الزكاة بفي، فقال }ويف الرقاب والغارمني ويف سبيل هللا وابن السبيل{إ
 أن تذهب إىل الغرمي الذي يطالب الفقري وتويف عنه. 
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:  قال يف الفروع  ،غرمي بال إذن الفقري، فالصحيح من املذهب أنه يصحدفع املالك إىل اللو  "قال يف اإلنصاف:  
 [ 6/481، املغين 2/619الفروع ، 3/234اإلنصاف " ]كدفعها إىل الفقري  ،غري واحد صححها

ري إذنه ل جيزئ الدافع ، فلو صرف بغحب الدين إال إبذن من عليه الدينوال جيوز صرفه إىل صاوقال النووي: "
الدين بقدر املصروف،  عن زكاته تبيني احلقائق 6/184،  6/196اجملموع  " ]ولكن يسقط من  ، وينظر: 

 [805فقه الزكاة ص، 1/190، الفتاوى اهلندية  1/300
عن رجل : "ئل شيخ اإلسالم ابن تيمية ، وقد سوال جيوز صرف الزكاة للفقري واملسكي على شكل سلع

 عليه زكاة، هل جيوز له أن يعطيها ألقاربه احملتاجني أو أن يشرتي هلم منها ثيااب أو حبواب؟ 
أن يصرف الزكاة إىل من يستحقها، وإن كانوا من أقاربه الذين ليسوا يف عياله، لكن يعطيهم   جيوز  فأجاب:

 [25/88 جمموع الفتاوى]  من ماله، وهم أيذنون ملن يشرتي هلم هبا ما يريدون."
 وسئلت اللجنة الدائمة لإلفتاء عن شراء كتب شرعية من مال الزكاة وتوزيعها؟ 

الزكاة عاصياً، وخيشى منه استعمال شيء من املال يف املعصية، فإننا نعطي الزكاة ملن وإذا كان من يستحق  
 .ينفق عليه، أو نطلب منه أن يوكلنا يف شراء ما حيتاج

إذا كان فقريا، فإنه من املمكن أن نعطي هذا الذي ابتلي بشرب الدخان  : "عثيمني رمحه هللابن  الشيخ  قال  
سها حوائج تكمل هبا البيت، ومن املمكن أن نقول له: إن عندان زكاة، فهل الزكاة المرأته وتشرتي هي بنف

تريد أن نشرتي لك كذا وكذا من حوائجه الضرورية؟ ونطلب منه أن يوكلنا يف شراء هذه األشياء، وبذلك 
 "-وهو مساعدته على اإلمث-حيصل املقصود، ويزول احملظور 

رج عن النقود عروضا من األقمشة واألطعمة وغريها، إذا رأى  وجيوز أن خي: "رمحه هللاالشيخ ابن ابز    قالو 
املصلحة ألهل الزكاة يف ذلك مع اعتبار القيمة، مثل أن يكون الفقري جمنوان، أو ضعيف العقل، أو سفيها،  
أو قاصرا، فيخشى أن يتالعب ابلنقود، وتكون املصلحة له يف إعطائه طعاما، أو لباسا ينتفع به من زكاة  

 در القيمة الواجبة، وهذا كله يف أصح أقوال أهل العلم".النقود بق
 المساكين: ثانيا

 :قولني على ** اختلف العلماء يف القدر الذي يعطاه كل من الفقري واملسكي 
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مبعىن أنه يعطى حىت يكون ،  وهو ما حتصل به الكفاية على الدوام،  أهنما يعطيان كفاية العمر:  القول األول
واختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية،  ،  وهذا مذهب الشافعية وبعض احلنابلةغنيا، يستغين عن الزكاة فيما بعد،  

، حبيث ت قيمتها أو كثرت ، قل  يشرتي به أدوات حرفته فإن كان من عادته االحرتاف أعطي ماوهو الراجح، 
وإن كان من أهل الضياع يشرتى  ،  ن كان اتجرا أعطي بنسبة ذلك وإ،  له من رحبه ما يفي بكفايته غالبا حيصل  

 .له ضيعة تكفيه غلتها على الدوام
وهو أحد القولني يف ،  فقري من الزكاة ما يصري به غنياً، وإن كثروأيخذ ال":  شيخ اإلسالم ابن تيميةوهلذا قال  

   [5/374]الفتاوى الكربى مذهب أمحد والشافعي" 
"وجيوز األخذ من الزكاة ملا حيتاج إليه يف إقامة مؤنته، وإن ل ينفقه بعينه يف املؤنة. وقيل ألمحد  :  وقال أيضا

رمحه هللا: الرجل يكون له الزرع القائم، وليس عنده ما حيصده: أأيخذ من الزكاة؟ قال: نعم أيخذ" ]املستدرك 
 [1/132على جمموع الفتاوى 

،  - ما يتحمله املرء عن غريه من دية أو غرم-حتملت محالة  : )يل قالواستدلوا حبديث قبيصة بن خمارق اهلال
اي    :مث قال،  أقم حىت أتتينا الصدقة فنأمر لك هبا:  فقال  ،أسأله فيها  -صلى هللا عليه وسلم-فأتيت رسول هللا  

ورجل ،  رجل حتمل محالة فحلت له املسألة حىت يصيبها مث ميسك   ،قبيصة إن املسألة ال حتل إال ألحد ثالثة
ورجل ،  أو قال سدادا من عيش  ،أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له املسألة حىت يصيب قواما من عيش

فحلت له املسألة حىت يصيب    ،أصابته فاقة حىت يقوم ثالثة من ذوي احلجا من قومه لقد أصابت فالان فاقة
م ]  ( فما سواهن من املسألة اي قبيصة سحتا أيكلها صاحبها سحتا،  و قال سدادا من عيشقواما من عيش أ

 .(حىت يصيب قواما من عيشيف قوله ) -صلى هللا عليه وسلم-فأطلق النيب  [1044
 : ا أييتواستدلوا مب ، وهذا مذهب املالكية واحلنابلةوال يزاد على ذلك، ، أهنما يعطيان كفاية سنة: القول الثاين

مما ،  النضري مما أفاء هللا على رسوله  أموال بينقال: )كانت    -رضي هللا عنه-بن اخلطاب  عمر  حديث    -1
وكان ينفق على   ،خاصة  -صلى هللا عليه وسلم-فكانت لرسول هللا    ،ل يوجف املسلمون عليه خبيل وال ركاب 

، والشاهد [1757م  ،  2904خ  ](  مث جيعل ما بقي يف السالح والكراع عدة يف سبيل هللا  ، أهله نفقة سنته 
 .ل يدخر لنفسه أكثر من قوت سنة -صلى هللا عليه وسلم-النيب أن 
 [ 536]فقه الزكاة ص .ية العمرافلفقري كل عام فال حاجة إلعطائه كأن الزكاة تتكرر على ا -2
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هنم يعطون مائيت درهم، وهو نصاب النقود، وإذا كان له من يعوله من : وهو مذهب احلنفية أالقول الثالث
 زوجة وأوالد، جاز أن أيخذ لكل واحد منهم مقدار هذا النصاب. 

 جماله الذي يعمل به فيه.  -أي القول األول والثاين- والذي أختاره: أن لكل من املذهبني: "قال القرضاوي
 ذلك أن الفقراء واملساكني نوعان: 

نفسه بنفسه، كالصانع والتاجر والزارع، ولكن ينقصه أدوات الصنعة   ، ويكفييستطيع أن يعمل ويكسبنوع  
أو رأس مال التجارة، أو الضيعة وآالت احلرث والسقي، فالواجب ملثل هذا أن يعطى من الزكاة ما ميكنه من 

زاولة حرفته ومتليكه إايه، استقالال اكتساب كفاية العمر، وعدم االحتياج إىل الزكاة مرة أخرى بشراء ما يلزمه مل
 أو اشرتاكا على قدر ما تسمح حصيلة الزكاة. 

والنوع اآلخر عاجز عن الكسب كالزمن واألعمى والشيخ اهلرم واألرملة، والطفل وحنوهم، فهؤالء ال أبس أن  
على أشهر العام    يعطى الواحد منهم كفاية السنة. أي يعطى راتبا دوراي يتقاضاه كل عام، بل ينبغي أن يوزع

إن خيف من املستحق اإلسراف وبعثرة املال يف غري حاجة ماسة. وهذا هو املتبع يف عصران، فالرواتب إمنا 
 تعطى للموظفني شهرا بشهر، وكذلك املساعدات الدورية. 

 منصوصا عليه يف بعض كتب احلنابلة. -تقريبا-والعجيب أنين بعد أن اخرتت هذا التقسيم، وجدته 
بعد أن ذكر قول اإلمام أمحد يف صاحب العقار والضيعة اليت تغل عشرة -وشرحه    (غاية املنتهى)يف    فقد قال

قال: "وعليه، فيعطى حمرتف مثن آلة وإن   -آالف أو أكثر وال تكفيه: "إن له أن أيخذ من الزكاة ما يكفيه"
 كثرت، واتجر يعطى رأس مال يكفيه.  
يتهما مع كفاية عائلتهما سنة، لتكرر الزكاة بتكرر احلول، فيعطى ما ويعطى غريمها من فقري ومسكني متام كفا

. وهو قريب مما اخرتته، وإن ل يصرح بكفاية العمر، ولكنه [2/135مطالب أوىل النهى:  ]يكفيه إىل مثله"  
 [544" ]فقه الزكاة صمفهوم من إعطاء مثن اآللة، ورأس املال.

 العاملون عليها: ثالثا
الذين عينهم الزكاة من أصحاهبا ويصرفوها يف مصارفها  ** هم  ليأخذوا  الساعي ،  اإلمام  ويدخل يف ذلك 

املواشي العاملني ،  والكاتب والقاسم والكيال ومجاع  ليوزع زكاته عنه فليس من  املال  أما من وكله صاحب 
 .تفيد الوالية  (على)ألن ، ألن هللا تعاىل ذكر العاملني عليها ول يقل العاملني فيها ؛عليها
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العاملون عليها يعطون وإن كانوا أغنياء ،  فإذا انضم إىل ذلك أهنم فقراء ،  ألهنم عملوا ملصلحة الزكاة  ** 
ويعطون  ،  أي يعطون للعمالة،  فإهنم أيخذون ابلسببني،  ونصيبهم من العمالة ال يكفي ملؤونتهم ومؤونة عياهلم

 . للفقر
 :  ** العاملون عليها يشمل ثالثة أمور

 .وهم الذين أيخذوهنا من أهلها: اجلباة -1
 .وهم الذين يقومون على حفظها: احلفاظ -2
 .وهم الذين يقسموهنا يف أهلها: القامسون هلا -3

العاملون على الزكاة هم كل من يعينهم أولياء األمور يف الدول  ما نصه: "قضااي الزكاة املعاصرة وجاء يف ندوة 
أو من اجملتمعات اإلسالمية للقيام   ،تارهم اهليئات املعرتف هبا من السلطةأو خت  ،أو يرخصون هلم   ،اإلسالمية

ونقل   ،وتعريف أبرابب األموال وابملستحقني  ، وما يتعلق بذلك من توعية أبحكام الزكاة  ، وتوزيعها  ، جبمع الزكاة
دوة الثالثة لقضااي ضمن الضوابط والقيود اليت تقررت يف التوصية األوىل من الن  ، وختزين وحفظ وتنمية واستثمار

   .الزكاة املعاصرة 
كما تعترب هذه املؤسسات واللجان القائمة يف العصر احلديث صورة عصرية من والية الصدقات املقررة يف 

 " ا.ه. .النظم اإلسالمية ولذا جيب أن يراعى فيها الشروط املطلوبة يف العاملني على الزكاة 
التوعية أبحكام الزكاة من ابب العاملني عليها، فإن ذلك غري داخل فيها مبقتضى كالم الفقهاء،    وال يظهر أن

 وال مبقتضى العرف. 
يدخل يف العاملني على الزكاة اجلهات أنه: "  جاء يف توصيات الندوة السابعة والعشرين لقضااي الزكاة املعاصرة و 

الزكاة وتوزيعها، ويف حكمها اجلهات اخلريية واملراكز اإلسالمية    اخلريية املوكل واملرخص هلا من قبل الدولة جبمع
 خارج بلدان العال اإلسالمي املأذون هلا أو املفوضة من قبل اجملتمع املسلم.

وإن كان  و  املتطوعون  واألفراد  التطوعية  اجلهات  الزكاة  العاملني على  االستحقاق من مصرف  يدخل يف  ال 
 " عها.مرخصاً هلم جبمع الزكاة وتوزي

 أمور:   ** يشرتط يف العامل على الزكاة 
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على املسلمني فيشرتط فيها اإلسالم كسائر الوالايت، ويستثىن من ذلك   اإلسالم؛ ألهنا والية  الشرط األول:
قوله لعموم  عدم اشرتاط ذلك؛  أمحد    اإلمام  وعن  ،األعمال اليت ال تتعلق ابجلباية والتوزيع كاحلارس والسائق

مانع من  فيدخل فيه الكافر واملسلم، وألن ما أيخذه على العمالة أجرة عمله، فال   {العاملني عليهاو }: تعاىل
 . أخذه كسائر اإلجارات 

وألنه والية على   ،ألنه عمل يشرتط له األمانة، فاشرتط له اإلسالم كالشهادةوالصحيح مذهب اجلمهور؛  
 . املسلمني، فلم جيز أن يتوالها الكافر كسائر الوالايت، وألن الكافر ليس أبمني

 ابلغا عاقال. أن يكون أي التكليف،  الشرط الثاين:
ألنه مؤمتن على أموال املسلمني، فال جيوز أن يكون فاسقا خائنا، فمثله ال يؤمن األمانة؛    الثالث:الشرط  

 حيفه على أصحاب األموال، أو هتاونه يف حقوق الفقراء تبعا للهوى، أو خضوعا للمنفعة.
ان خطؤه أكثر من ألنه إذا كان جاهال بذلك، ل تكن له كفاية لعمله وك ؛الزكاةالعلم أبحكام  الشرط الرابع:

 وأما إذا كان عمله جزئيا حمددا بدائرة معينة مهمته أن ينفذها فال يشرتط علمه إال مبا كلف به. ، صوابه
وهم بنو هاشم، ألن الفضل بن   -صلى هللا عليه وسلم- القرىب للنيب    ذوييكون من  أال    الشرط اخلامس:

صلى هللا -، فقال النيب  العمالة على الصدقات   -سلمصلى هللا عليه و -العباس، واملطلب بن ربيعة سأال النيب  
، وهذا الشرط هو مذهب [1072]م    "إن الصدقة ال تنبغي آلل حممد، إمنا هي أوساخ الناس: "-عليه وسلم

 ها إن أخذ أجرته من غري املوفق أنه    الشافعية ووجه عند احلنابلة، واملشهور عند احلنابلة أنه ليس بشرط، واختار
 [ 3/225، اإلنصاف 2/605. ]الفروع : إن منع من اخلمس جاز جاز، وقيل

، وتركهم ذلك قدميا وحديثا أن امرأة وليت عمالة زكاة ألبتة   ل ينقل: الذكورة؛ ألهنا والية، وألنه  الشرط السادس
 احلنابلة.  املالكية و الشافعية و ، وهذا مذهب يدل على عدم جوازه

احلاوي الكبري ،  3/233اإلنصاف  ،  2/605الفروع  ] .  ؛ لعدم الدليلجلمهوروال يشرتط أن يكون حرا عند ا
 [558فقه الزكاة ص ، 10/562

 المؤلفة قلوبهم: رابعا
 ** املؤلفة قلوهبم نوعان:  

 :  ويعطى الكافر من سهم املؤلفة قلوهبم ألمور، الكافر: أوال
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 . أن يرجى إبعطائه منفعة كإسالمه -1
 .مضرته إذا ل تندفع إال بذلك أن يرجى إبعطائه دفع  -2

 :  ويعطى املسلم من سهم املؤلفة قلوهبم ألمور، املسلم: اثنيا 
 . حسن إسالمه وقوة إميانه -1
فإذا أعطوا دفعوا الكفار عمن ،  كأن يكون بعض املسلمني يف طرف بالد اإلسالم،  النكاية يف العدو  -2

 .يليهم من املسلمني
 . نكف إال بذلك كف ضرره عن املسلمني إذا ل ي  -3

من أهم اجملاالت (، وانتهوا إىل أن: "املؤلفة قلوهبم)  موضوع ندوة قضااي الزكاة املعاصرة  انقش احلاضرون يف  وقد  
 اليت يصرف عليها من هذا السهم ما أييت:

صالح أتليف من يرجى إسالمه وخباصة أهل الرأي والنفوذ ممن يظن أن له دوراً كبرياً يف حتقيق ما فيه    -1
 املسلمني.

النفوذ من احلكام والرؤساء وحنوهم لإلسهام يف حتسني ظروف اجلاليات واألقليات ا  -2 ستمالة أصحاب 
 اإلسالمية ومساندة قضاايهم.

 أتليف أصحاب القدرات الفكرية واإلسالمية لكسب أتييدهم ومناصرهتم لقضااي املسلمني. -3
اية من دخل يف دين هللا وتثبيت قلبه على اإلسالم وكل ما ميكنه إجياد املؤسسات العلمية واالجتماعية لرع  -4

 من إجياد املناخ املناسب معنوايً ومادايً حلياته اجلديدة. 
 يراعى يف الصرف من هذا السهم الضوابط التالية: و 
 شرعاً. أن يراعى يف الصرف املقاصد ووجوه السياسة الشرعية حبيث يتوصل به إىل الغاية املنشودة  -1
 أن يكون اإلنفاق بقدر ال يضر  ابملصارف األخرى وأال يتوسع فيه إال مبقتضى احلاجة.  -2
توخي الدقة واحلذر يف أوجه الصرف لتفادي اآلاثر غري املقبولة شرعاً، أو ما قد يكون له ردود فعل سيئة   -3

 "يف نفوس املؤلفة قلوهبم وما قد يعود ابلضرر على اإلسالم واملسلمني.
 :  هل حكمه قائم أم انقطع على قولي، * اختلف العلماء يف هذا املصرف*
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وأبن النيب ،  واستدلوا آبية مصارف الزكاة ،  وهو الراجح  اجلمهوروهذا مذهب  ،  أن حكمه قائم:  القول األول
عيينة بن ،  وصفوان بن أمية،  فقد أعطى أاب سفيان بن حرب ،  أعطى املؤلفة قلوهبم  -صلى هللا عليه وسلم-

 [ 1060م ]وعلقمة بن عالثة مائة من اإلبل  ، وعباس بن مرداس، واألقرع بن حابس، حصن
يعطون ترغيبا هلم يف   ،املؤلفة قلوهبم كفار  أنففي قول للمالكية  واختلف اجلمهور يف تفاصيل هذا السهم،  

 .  ال تعطى الزكاة ملن أسلم فعالفعليه و ، م ألجل أن يعينوا املسلمنياإلسال
الشافع خذ من تؤ ألن الزكاة ال تعطى لكافر، للحديث: "  ؛ال يعطى من هذا السهم لكافر أصال:  يةوقال 

 .  بل تعطى ملن أسلم فعال، وهناك أقوال أخرى للشافعية، أغنيائهم وترد على فقرائهم"
 .لزكاة للمؤلف مسلما كان أو كافرا: جيوز اإلعطاء من اوهو قول عند املالكية والشافعية بلةوقال احلنا

ة والشافعية ورواية عند كل من املالكيوهو قول عند    وهذا مذهب احلنفية ،  أن حكمه انقطع:  لقول الثاينا
 :  ا أييتواستدلوا مب ، احلنابلة

 .ل يعطيا شيئا من ذلك  -رضي هللا عنهما  -أن عمر وعثمان  -1
 . املؤلفة قلوهبمال لسقوط سهم ، وأجيب عنه أبهنما ل يعطيا لعدم احلاجة إليه يف خالفتهم

 .واحلكم يدور مع علته وجودا وعدما، أن هللا تعاىل قد أظهر اإلسالم وأعلى كلمته -2
 .وأجيب عن هذا أبن كون احلكم يدور مع علته يدل على عدم انقطاع ذلك السهم

هب \: أن حكمه منقطع يف الكفار، لكن جيوز إعطاء املؤلفة قلوهبم إن كانوا مسلمني، وهو مالقول الثالث
 [398، نوازل الزكاة ص23/319املالكية. ]املوسوعة الكويتية 

 ؟ ** هل يشرتط يف املؤلفة قلوهبم أن يكون سيدا مطاعا يف قومه
 : ا أييتواستدلوا مب، اشرتط احلنابلة ذلك 

حينما أعطى املؤلفة قلوهبم إمنا أعطى الكرباء والوجهاء يف عشائرهم    -صلى هللا عليه وسلم-أن النيب    -1
 . قبائلهم ول عط عامة الناسو 
خبالف ،  وال يضر املسلمني شره،  أن الواحد من عامة الناس ال يضر املسلمني عدم إميانه أو ضعف إميانه  -2

 . الكرباء والوجهاء
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إليه   فمن ل يكن مطاعا يف قومه فال حاجة  ،  وهي كف الشر،  ظاهر يف بعض املسائل  احلنابلة وما ذهب 
،  قوة اإلميان ورجاء اإلسالم فالقول أبنه يعطى وإن ل يكن سيدا يف قومه قول قويأما  ،  إلعطائه لكف شره

 . وهذه مصلحة عظيمة حترص عليها الشريعة اإلسالمية، ألن فيه حفظا للدين
 في الرقاب: خامسا

 : وهلا صور ، أي الزكاة اليت تعتق هبا الرقاب: ** يف الرقاب
فاجلمهور على أهنا داخلة يف ،  ويف هذه الصورة خالف بني العلماء ، إعانة املكاتب لوفاء دينه: الصورة األوىل

واألقرب  ،  العبيد فقط  {يف الرقاب }وقالوا إن املقصود بقوله  ،  وخالف يف ذلك املالكية  {يف الرقاب }قوله تعاىل  
{.  وآتوهم من مال هللا الذي آاتكم}ويشري إىل ذلك قوله تعاىل يف املكاتبني ، لعموم اآلية، هو قول اجلمهور

 [4/218انظر شرح املشيقح ]
وذهب احلنفية والشافعية وهذا مذهب املالكية وهو رواية عن أمحد،  إعتاقهم،  شراء العبيد و :  الصورة الثانية 

، ، والقن ال تدفع إليه الزكاةأخرى إىل أنه ال يعتق من الزكاة، ألن ذلك كدفع الزكاة إىل القن  وأمحد يف رواية
 .وألنه دفع إىل السيد يف احلقيقة

وقد جاء عن إبراهيم النخعي وسعيد بن جبري من التابعني أهنما كرها شراء الرقاب وعتقها من الزكاة، ألن 
عتق ومرياثه إن ل يكن له وارث، ومن هنا جاء عن مالك: أن الرقبة والء امل  وهيذلك جير إىل املزكي منفعة  

 .اليت يعتقها من زكاة ماله يكون والؤها ومرياثها جلميع املسلمني، يعىن لبيت املال 
ومما يقوى هذا املذهب   ،ولكن روى أبو عبيدة عن ابن عباس أنه ل ير أبسا أن يعتق املسلم رقبة من زكاة ماله

خيف عليه أن يصري إليه مرياث عتيقه ابلوالء، فإنه ال يؤمن أن جيىن جناايت يلحقه وقومه أن املعتق وإن  
 . فيكون أحدمها ابآلخر، عقلها

 فال وجه هلذا اخلالف. أما إذا توالها احلاكم املسلم ،وهذا كله إذا توىل الشخص توزيع الزكاة بنفسه أو وكيله
فاحلنابلة وابن حبيب من املالكية  ،  ويف هذه الصورة خالف،  الكفارفك األسري املسلم عند  :  الصورة الثالثة

ذهب املالكية إىل و   {،يف الرقاب }لى أن هذه الصورة داخلة يف سهم  وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية ع
الصورة،   هذه  األولمنع  هو  األسر،  واألقرب  من  لرقبة  فكا  فيه  للدين،  ألن  الكويتية ]  .وإعزازا  املوسوعة 

 [586فقه الزكاة ص ، 23/320
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 :  ** اختلف العلماء فيما لو أعتق السيد عبده مقابل الزكاة على قولي 
 . واستدلوا أبن هذا مبنزلة إسقاط الدين مقابل الزكاة،  وهذا هو مذهب احلنابلة،  أن ذلك ال جيزئه:  القول األول
،  كاة إمنا تؤدى عن كل مال من جنسه واستدلوا أبن الز ،  وهو وجه عند احلنابلة،  أن ذلك جيزئه:  القول الثاين

 . وهذا هو األظهر، والعبد ليس من جنس ما جتب فيه الزكاة 
 الغارمون: سادسا

واألوىل أنه  ،  وإن شاء وىف دينه عنه،  واملتصدق ابخليار إن شاء أعطى الغارم نفسه،  ** الغارمون هم املدينون
 . الزكاةإذا كان الغارم حريصا على إبراء ذمته أن تعطى له 

أما إذا كان غري حريص على ،  من أعطي زكاة لوفاء دينه فإنه ال جيوز أن يصرفها يف غريه:  وقد قال العلماء
 . إبراء ذمته فاألوىل أن يقضى عنه دينه

 ؟ كيف جتزيء الزكاة إن وفينا دينه عنه وهو ل ميلكها:  إن قيل
ب   فاجلواب أن هللا عز وجل ل يذكر نصيبه ابلالم وإمنا جاء   يف الرقاب }فقال تعاىل    (يف) نصيب الغارمني 

 .فتكون جهة ال متليكا {والغارمني
 :  على نوعي** الغارم عند اجلمهور 

كأن تقع عداوة بني قبيلتني بسبب دماء أو أموال فيتوسط الرجل للصلح  ،  الغارم إلصالح ذات البني:  األول
والغارم ،  فيعطى من مال الزكاة لسد ما يف ذمته،  ليطفيء العداوةويلتزم يف ذمته ماال عوضا عما بينهم  ،  بينهما

 :  إلصالح ذات البني له أحوال ثالثة
 . فيعطى حينئذ من الزكاة ، أن يتحمل يف ذمته -1
 . فيعطى من الزكاة، أن يستقرض ويويف ما يف ذمته -2
ألجل أن ال نسد ،  اة فيعطىفال يعطى من الزكاة إال إذا نوى الرجوع على أهل الزك،  أن يدفع من ماله  -3

ال خري يف كثري من جنواهم إال من أمر بصدقة أو معروف أو إصالح بني  }وقد قال تعاىل  ،  ابب اإلصالح
 { الناس

فأشبه العامل واملؤلف يف  ،  ألنه يعطى حلاجتنا ال حلاجته ،  والغارم إلصالح ذات البني يعطى ولو كان غنيا
 . اءجواز أخذهم من الزكاة وإن كانوا أغني
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أو شراء ما حيتاج إليه من آالت أو حنو  ،  كمن استدان يف نفقة أو زواج أو كسوة،  الغارم حلظ نفسه:  الثاين
ويشرتط إلعطاء ،  أو أصابته جائحة فلحقه ديون وحنو ذلك ،  أو أتلف شيئا على غريه خطأ أو سهوا،  ذلك 

 :  ثالثة شروطالغارم لنفسه 
فإن ل يتب فال  ،  كمن استدان يف معصية مث اتب ،  رم اتب منهأو يف حم،  أن يكون يف مباحالشرط األول:  

"وال ينبغي أن يعطي الزكاة ملن ال يستعني هبا على طاعة هللا فإن هللا  :  ابن تيمية  قال شيخ اإلسالم ،  يعطى
فمن ،  املؤمننيتعاىل فرضها معونة على طاعته كمن حيتاج إليها من املؤمنني كالفقراء والغارمني أو ملن يعاون  

 [ 5/373]الفتاوى الكربى  ال يصلي من أهل احلاجات ال يعطى شيئا حىت يتوب ويلتزم أداء الصالة"
يعان من الزكاة املدين بدية قتل خطأ إذا ثبت عجز العاقلة وجاء يف توصية ندوة قضااي الزكاة املعاصرة أنه: "

هذه املعونة من أموال الزكاة مباشرة إىل أولياء عن حتملها وعدم قدرة بيت املال على حتملها، وجيوز دفع  
 املقتول.

 . أما دية قتل العمد فال جيوز دفعها من مال الزكاة
 وتوصي الندوة يف هذا اجملال مبا يلي: 

الزكاة  -أ أموال  من  الدايت  دفع  التساهل يف  عدم  ينبغي  )الضرورايت(  لقاعدة  مع كثرة   ، مراعاة  والسيما 
 احلوادث ووجود احلاجة املاسة ابلنسبة للمصارف األخرى.

إنشاء صناديق تعاونية يف البالد اإلسالمية مبعرفة املؤسسات الزكوية فيها، متول من اشرتاكات، وتربعات،    -ب 
ألعباء عمن  ورسوم )إضافية( على تراخيص السيارات والقيادة، لتكون ضماانً اجتماعياً لإلسهام يف ختفيف ا

 لزمتهم الدايت بسبب حوادث املرور وغريها. 
تشجيع إقامة الصناديق التعاونية العائلية واملهنية لالستفادة من نظام )العواقل( املعروف يف الفقه اإلسالمي    -ج

 "والقائم على التعاون والتناصر بني ذوي القرابة وبني أهل احلرف وذلك بصورة مالئمة ملعطيات العصر.
فإن كان قادرا على السداد بنقود أو عروض أو عقار زائد عن حاجته فال  ،  أن يكون فقرياالثان:    الشرط

وإن كان عنده ما ،  العجز عن الوفاء:  فالفقر هنا،  والفقر هنا ليس كالفقر يف الصنف األول،  يعطى من الزكاة
ومؤنته  ،  آالف يف الشهر  ودخله مخسة،  فلو كان عليه عشرة آالف،  يكفيه ويكفي من يعوله سنة أو أكثر

 .فهو غارم ويعطى من الزكاة، مخسة آالف
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الذي من شأنه أن حيبس فيه، أبن يكون دينا آلدمي، ولو كان املدين له  أن يكون يف الدين  الشرط الثالث: 
ولده، فإنه وإن كان ال حيبس الوالد يف دين الولد إال أن املنع من حبسه حصل لعارض وهو كونه والدا له،  

 .ومثل ذلك إن أنظر املعسر فهو مدين يعطى من الزكاة، ألن عدم احلبس هنا لعارض
وعلى هذا فإذا كان الغرم دينا هلل تعاىل كأن تكون وجبت على شخص زكاة فلم خيرجها مث عجز عن إخراجها،  

 هذا الدين أو وجبت عليه كفارة فلم خيرجها مث عجز عن إخراجها، فإنه ال يعطى من الزكاة ألنه ال حيبس يف
 أصال. 

 : فيه خالف بني أهل العلم على قولني؟ ** هل يقضى دين امليت من الزكاة
وهو ،  وهو مذهب احلنفية وأحد الوجهني عند الشافعية،  أنه ال يقضى دين امليت من الزكاة :  القول األول

 :  ا أييتاستدلوا مب، و واختيار شيخنا رمحه هللامذهب احلنابلة 
دم إليه ميت وعليه بل إذا ق،  ون األموات من الزكاةكان ال يقضي دي  - عليه وسلمصلى هللا-النيب  أن    -1

من ترك دينا  )قال "لكن ملا أفاء هللا عليه من املغامن الكثرية  (،  صلوا على صاحبكم: )دين ال وفاء له قال
 .(مأان أوىل ابملؤمنني من أنفسه: )ويقول، يقضي ديون املسلمني، وكان (فعلي

ألن العادة أن الناس يعطفون على امليت أكثر ،  األحياء  من  ح هذا الباب لعطل قضاء ديون كثري لو فتأنه    -2
 أكثر من امليت.  به واحلي يتأذى  ،  ألن الدين مذلة،  األموات واألحياء أحق ابلوفاء من  ،  حليمما يعطفون على ا

واختاره شيخ اإلسالم ،  وبه قال أبو ثور  وهو مذهب اإلمام مالك ،  أنه جيوز قضاء الدين من الزكاة:  القول الثاين
وهذا هو ،  فال يشرتط متليك الغارم،  ول يقل وللغارمني  {والغارمني}واستدلوا أبن هللا تعاىل قال  ،  ابن تيمية

 [620]فقه الزكاة ص .األقرب 
 له صور:  ، يف مقابل الزكاة املعسرإسقاط الدين عن ** 

ذا غري جائز عند مجهور العلماء،  فهأن يسقط الدين عن املعسر، وجيعل ذلك يف مقابل زكاته،    الصورة األوىل:
خذ من أمواهلم }كما قال تعاىل  ،  ألن يف الزكاة أخذا وإعطاء؛  "قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: "بال نزاعبل  

ملا   ملعاذ بن جبل  -مصلى هللا عليه وسل -النيب  قول  يف   -رضي هللا عنهما-يف حديث ابن عباس  و   ،{صدقة
]خ   (أعلمهم أن هللا افرتض عليهم صدقة يف أمواهلم تؤخذ من أغنيائهم فرتد على فقرائهم: )بعثه إىل اليمن

 وإسقاط الدين ليس فيه أخذ وإعطاء[، 19، م 1496
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التالف ال ميكن أن يكون زكاة عن مال حاضر بيد صاحبه وهذا شبيه  ،  وأيضا فإن الدين الذي يف عداد 
وال تيمموا اخلبيث منه تنفقون ولستم آبخذيه إال أن تغمضوا }وقد قال تعاىل  ،  ابلذي ينفق الرديء عن الطيب

 . {فيه
وجعله األشهب ،  احلسن البصري وعطاء  وهو قولإىل جواز ذلك،    وهو وجه عند الشافعيةوذهب ابن حزم  

 . عن الزكاةزئه أبن إبراء املعسر يسمى صدقة، فيج وا ذلك وعلل من املالكية مكروها، 
 وجعل ابن مفلح القول الثاين احتماال يف املذهب، وبناه على اخلالف يف الزكاة هل هي متليك أم ال؟  

فإن ل يكن ذلك حيلة، أو تواطؤ، أن يعطي زكاته للمدين، ويردها املدين إليه سدادا لدينه،    الصورة الثانية: 
 جاز عند اجلمهور، وهو قول عند املالكية.  

على سبيل احليلة ل جيز عند املالكية واحلنابلة، وجاز عند الشافعية ما ل يكن ذلك عن شرط واتفاق،    وإن كان
 بل مبجرد النية من الطرفني. 

، فهذا فيه نزاع يف -عند من يوجب زكاة الدين-أن يسقط من الدين، قدر زكاة ذلك الدين    الصورة الثالثة:
 اإلسالم ابن تيمية إىل جوازه. مذهب اإلمام أمحد، وذهب شيخ 

لكن إذا كان له دين ،  "وأما إسقاط الدين عن املعسر فال جيزئ عن زكاة العني بال نزاع:  قال شيخ اإلسالم
 ؟ ويكون ذلك زكاة ذلك الدين ،فهل جيوز أن يسقط عنه قدر زكاة ذلك الدين، على من يستحق الزكاة

ألن الزكاة مبناها على املواساة وهنا قد أخرج ، أظهرمها اجلواز ،فهذا فيه قوالن للعلماء يف مذهب أمحد وغريه
خبالف ما إذا كان ماله عينا وأخرج دينا فإن الذي أخرجه دون الذي ميلكه فكان مبنزلة ،  من جنس ما ميلك 

وهلذا كان ،  اآلية   {وال تيمموا اخلبيث منه تنفقون}كما قال تعاىل  ،  إخراج اخلبيث عن الطيب وهذا ال جيوز
فإذا كان له مثر وحنطة جيدة ل خيرج عنها ما هو    ،ال خيرج أدىن منه  ،على املزكي أن خيرج من جنس ماله

الفروع   ،3/239أعالم املوقعني    ،6/196اجملموع  ،  4/224احمللى  ، ينظر:  25/84  جمموع الفتاوى]  دوهنا"
 [806ص، فقه الزكاة  23/300املوسوعة الكويتية ، 2/260

 في سبيل الله: سابعا
 : على أقوال {يف سبيل هللا}** اختلف العلماء يف املراد بقوله 
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وال يشرتى منها دواب أو ،  وهو مذهب احلنابلة أن املراد الغزاة املتطوعة الذين ليس هلم راتب:  القول األول
أبنه إذا اشرتى هبا   هبذا املصرف،  واستدلوا على عدم شراء الدواب واآلالت ، واستدلوا بعموم اآلية،  آالت 

ألنه ل يؤت الزكاة ، وهلذا قال اإلمام أمحد: "لغري أهل الزكاة، أو حصل التمليك  ألحد  ذلك ل حيصل التمليك 
 "ألحد

  ق جبيش اإلسالم لفقرهماالذين عجزوا عن اللح   ،وهو مذهب احلنفية أن املراد الغزاة الفقراء:  القول الثاين
هبالك النفقة أو الدابة أو غريها، فتحل هلم الصدقة وإن كانوا كاسبني؛ ألن الكسب يقعدهم عن اجلهاد،  

 . للغزاة األغنياءحق يف هذا املصرف وعلى هذا القول فال 
فجاز هلم األخذ مع  ،  ستة أصنافوعد بعدمها  ،  وأجيب عنه أبن هللا تعاىل جعل الفقراء واملساكني صنفني

 .الغين بظاهر اآلية
اجلهاد وعدته ولو كان  آلةوما يلزم اجملاهد واملرابط من ،  وهو مذهب املالكية أن املراد به الغزو: القول الثالث

 . واستدلوا بعموم اآلية، غنيا
من هذا يشرتى  و ،  يف الديوان  وهو مذهب الشافعية أن املراد الغزاة املتطوعة الذين ال سهم هلم:  القول الرابع

 . واستدلوا بعموم اآلية، واب واآلالت والد حالسالاملصرف 
 ويالحظ أن مذهب احلنابلة كالشافعية إال يف مسألة شراء السالح واآلالت والدواب. 

 الشافعية خالفوا املالكية يف أمرين:كما يالحظ أن مذهب الشافعية كاملالكية، إال أن 
 اشرتطوا أن يكون اجملاهدون متطوعة، وليس هلم سهم أو راتب يف اخلزانة العامة.أهنم األول: 
، أهنم ال جييزون أن يصرف يف هذا السهم أكثر مما يصرف على السههمان األخرى من الفقراء واملساكنيالثاين:  

 سيأيت. بناء على قول الشافعي بوجوب التسوية بني األصناف، كما  
أن املراد مجيع وجوه   - رضي هللا عنه-احلسن البصري ونسب إىل أنس بن مالك  وهو قول  :  القول اخلامس

 :  ا أييتواستدلوا مب، الرب
 .عموم اآلية -1

 . وأجيب عنه أبنه لو أريد مجيع وجوه الرب ل يكن للحصر يف األصناف الثمانية فائدة
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قال أبو  ،  -لفىت من الناقةا-إن علي حجة وإن أليب معقل بكرا  اي رسول هللا  : )حديث أم معقل قالت  -2
فإنه يف   ،أعطها فلتحج عليه  -صلى هللا عليه وسلم -فقال رسول هللا  ،  صدقت جعلته يف سبيل هللا:  معقل

 [وصححه األلباين، 1988د ، 26566حم ] ( سبيل هللا فأعطاها البكر
 { ويف سبيل هللا}أما قوله تعاىل  ،  أي سبيل هللا ابملعىن العام  (يف سبيل هللا )وأجيب عنه أبن املقصود بقوله  

 . وإمنا كان كالوقف يف سبيل هللا، فأبو معقل ل جيعل بكره يف الزكاة ، فاملقصود به اجلهاد
ودى األنصاري الذي    -صلى هللا عليه وسلم-أن النيب  : )حديث سهل بن أيب حثمة يف القسامة وفيه  -3

 [1669م ، 6898خ ] (ل الصدقةقتل خبيرب مبائة من إب
ومجع بني   [3173خ  ]  (وداه من عنده  -صلى هللا عليه وسلم-أن النيب  : )وأجيب مبا يف رواية للبخاري

 .الروايتني أبنه اشرتى اإلبل من أهل الصدقة بعد أن ملكوها مث دفعها تربعا إىل أهل القتيل
 [ 605، فقه الزكاة ص23/322ة الكويتية ]املوسوع . وهو مذهب املالكية، واألقرب هو القول الثالث

ال سيما  ،  بل قد يكون أوجب وأوىل من اجلهاد ابلسالح،  لعلم الشرعياجلهاد اب** من اجلهاد يف سبيل هللا  
 . إذا اشرأبت أعناق البدع وظهرت الغوغاء يف الفتاوى

 يف سورة الفرقان ، كما قال تعاىل  على جهاد العلم والدعوة إىل هللا  اجلهاد  وقد ورد يف النصوص الشرعية إطالق
{، فال تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبريا}:  -وهي سورة مكية، ل يكن جهاد السالح شرع حينئذ-

 " أي: ابلقرآن ،وجاهدهم به: "-رضي هللا عنهما-قال ابن عباس 
ال ابليد، ومنه ما يكون  "وإذا كان كذلك فمعلوم أن اجلهاد منه ما يكون ابلقت:  وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية

ولو شئنا لبعثنا يف كل قرية نذيرا * فال تطع الكافرين وجاهدهم به  }ابحلجة والبيان والدعوة، قال هللا تعاىل:  
فأمره هللا سبحانه وتعاىل أن جياهد الكفار ابلقرآن جهادا كبريا، وهذه السورة مكية نزلت مبكة،  {،  جهادا كبريا

، وقبل أن يؤمر ابلقتال، ول يؤذن له، وإمنا كان هذا اجلهاد ابلعلم - عليه وسلمصلى هللا-قبل أن يهاجر النيب  
 [ 8/86 منهاج السنة النبوية] والقلب والبيان والدعوة، ال ابلقتال"

وها هنا أمر هام يصح أن يصرف فيه من الزكاة، وهو إعداد قوة خ: "حممد بن إبراهيم آل الشيوقال الشيخ  
 ، ولكشف الشبه عن الدين، وهذا يدخل يف اجلهاد، هذا من أعظم سبيل هللا. مالية للدعوة إىل هللا
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فإن قام والة األمر بذلك فإنه متعني عليهم، وهذا من أهم مقاصد الوالية، اليت من أجلها أمر ابلسمع والطاعة 
يما يف هذه حلماية حوزة الدين، فإذا أخل بذلك من جهة الوالة فواجب على املسلمني أن يعملوا هذا، الس

السنني، فقد كان يف جند يف كل سنة يبذلون جهادا ألجل التقوي به، فلو كان الناس جيمعون منه الشيء 
يتعني فإنه  والنشر  املفسدين ابلكالم  للدعوة إىل هللا وقمع  الشيخ حم]  " الكثري  فتاوى مساحة  مد بن جمموع 

 [4/142 إبراهيم آل الشيخ
"إن مصرف يف سبيل هللا يراد به    لقضااي الزكاة املعاصرة جاء فيها:كما صدرت بذلك فتوى الندوة األوىل

ويشمل مع القتال الدعوة إىل   ،اجلهاد مبعناه الواسع الذي قرره الفقهاء مبا مفاده حفظ الدين وإعالء كلمة هللا
عادية له. اإلسالم، والعمل على حتكيم شريعته، ودفع الشبهات اليت يثريها خصومه عليه، وصد التيارات امل

 وهبذا ال يقتصر اجلهاد على النشاط العسكري وحده، ويدخل حتت اجلهاد هبذا املعىن الشامل ما يلي: 
 متويل احلركات العسكرية اجلهادية اليت ترفع راية اإلسالم وتصد العدوان على املسلمني يف شىت دايرهم. -أ

رجال صادقون يف البالد غري اإلسالمية هبدف نشر متويل مراكز الدعوة إىل اإلسالم اليت يقوم عليها    -ب 
اإلسالم مبختلف الطرق الصحيحة اليت تالئم العصر، وينطبق هذا على كل مسجد يقام يف بلد غري إسالمي 

 يكون مقرا للدعوة اإلسالمية. 
لمني على متويل اجلهود اليت تثبت اإلسالم بني األقليات اإلسالمية يف الداير اليت تسلط فيها غري املس   -ج

 انتهى.  رقاب املسلمني، واليت تتعرض خلطط تذويب البقية من املسلمني يف تلك الداير"
إىل عدم كاللجنة الدائمة  ، فذهب بعض املعاصرين  شراء الكتب اإلسالمية من الزكاةواختلف املعاصرون يف  

م معني، فإننا نعلم أن هذا  جوازه؛ ألن شراء الكتب قد ينتفع هبا، وقد ال ينتفع، خبالف شراء كتب لطالب عل 
 الطالب سوف يستفيد منها؛ ألنه طلبها على سبيل املثال.

طباعة الكتب واألشرطة الدينية من أموال الزكاة، إذا كان ذلك يف جمال الدعوة لغري وذهب آخرون إىل جواز 
 .التنصري واإلحلاداملسلمني، لدعوهتم إىل اإلسالم، أو يف املناطق اإلسالمية املعرضة حلمالت 

واملسألة مشكلة؛ ألننا إذا أجزان شراء الكتب، فقد يتوسع لبناء الكليات واملعاهد العلمية، وهو ما أفىت جبوازه  
على أن ختصص للطلبة الفقراء واحملتاجني، وإذا دخلها الكليات من أموال الزكاة  بناء    ، فأجازوا بعض املعاصرين

 .  طالب غين ي ؤخذ منه األجر
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أرى جواز صرف الزكاة لطلبة العلم املنقطعني لطلبه إذا كان علما شرعيا، ألن الذي  شيخنا رمحه هللا: "  وقال
 {اي أيها النيب جاهد الكفار واملنافقني} الدين قام ابلعلم والسالح، قال هللا تعاىل: 

الزكاة   فتصرف  وعلى هذا  ابلسالح،  ابلعلم ال  إمنا هو  املنافقني  أن جهاد  املعلوم  نفقاهتم وما ومن  هلم يف 
سبيل الذي يشرتى لكل فرد منهم، أم على  التمليك الفرديحيتاجون إليه من الكتب، سواء كان على سبيل 

لطالب العلم مبنزلة السيف والبندقية كالكتب اليت تشرتى فتودع يف مكتبة يراتدها الطالب، ألن الكتب    التعميم
 وحنومها للمقاتل. 

س لطلبة العلم ففي نفسي شيء من جواز صرف الزكاة فيها، والفرق بينها وبني الكتب أما بناء املساكن واملدار 
أن االنتفاع ابلكتب هو الوسيلة لتحصيل العلم، فال علم إال ابلكتب، خبالف املساكن واملدارس، لكن إذا 

اء ويستحقون  فتصرف إليهم يف هذه الناحية من سهم الفقر   ، كان الطلبة فقراء استؤجر هلم مساكن من الزكاة
 "  ذلك لفقرهم، وكذلك املدارس إذا ل متكنهم الدراسة يف املساجد

ولو    {ويف سبيل هللا}ألن هللا تعاىل قال  ،  وال أن تصلح الطرق منها،  ** ال جيوز أن تبىن املساجد من الزكاة
 .فائدة {إمنا الصدقات }جعلناه شامال ل يكن للحصر املستفاد من قوله 

 فيه خالف بني العلماء:  هل احلج داخل يف مصرف )يف سبيل هللا(؟ ** 
داخل، قال ابن قدامة: "ألن سبيل هللا عند اإلطالق إمنا ينصرف  اجلمهور أنه غري  وهو مذهب    القول األول:

إمنا أريد به اجلهاد إال اليسري، فيجب أن حيمل ما يف هذه   لقرآن من ذكر سبيل هللاإىل اجلهاد، فإن كل ما يف ا
 . اآلية على ذلك، ألن الظاهر إرادته به
حمتاج إليها، كالفقراء واملساكني ويف الرقاب والغارمني لقضاء ديوهنم،    :وألن الزكاة إمنا تصرف إىل أحد رجلني
 لغازي واملؤلف والغارم إلصالح ذات البني.  أو من حيتاج إليه املسلمون، كالعامل وا

واحلج من الفقري ال نفع للمسلمني فيه، وال حاجة هبم إليه، وال حاجة به أيضا إليه، ألن الفقري ال فرض عليه 
فيسقطه، وال مصلحة له يف إجيابه عليه، وتكليفه مشقة قد رفهه هللا منها، وخفف عنه إجياهبا، وتوفري هذا 

 [6/483حلاجة من سائر األصناف، أو دفعه يف مصاحل املسلمني أوىل" ]املغين القدر على ذوي ا
ألن سبيل هللا يف آية مصارف الزكاة مطلق، وهو عند اإلطالق ينصرف إىل اجلهاد يف سبيل هللا، ألن األكثر 

 مما ورد من ذكره يف كتاب هللا تعاىل قصد به اجلهاد، فتحمل اآلية عليه.  
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فيعطى من ال يستطيع احلج من   ، (يف سبيل هللا )مصرف  داخل يف  احلج    مذهب احلنابلة أن وهو    القول الثاين:
 .{ يف سبيل هللا}فيدخل يف قوله تعاىل  -صلى هللا عليه وسلم-ألن الزكاة جهاد كما مساه النيب ، مال الزكاة

كما ذكره صاحب   عةبعدم االستطاوالصحيح القول األول؛ ألن الذي ال يتمكن من احلج لعدم النفقة معذورة  
 [23/323]املوسوعة الكويتية   .املغين

 ابن السبيل: ثامنا
ول جيد ما يوصله إىل بلده فيعطى من الزكاة ما يوصله إىل بلده وإن  ،  ** هو املسافر الذي انقطع به السفر

 . كان غنيا يف بلده 
وليس معي ،  حمتاج إىل السفر إىل مكةرجل قال إين  :  مثاله  ؟** هل منشيء السفر يف بلده يعترب ابن سبيل

 : اختلف العلماء على قولني؟ فهل يعطى من الزكاة ، نقود
فإن السبيل هو الطريق، وابن السبيل   ،ألنه ال يصدق عليه أنه ابن سبيل،  أنه ال يعطى من الزكاة:  القول األول

 .وهذا هو مذهب اجلمهور  املالزم للطريق الكائن فيها، 
 .وهذا هو مذهب الشافعية، يعطى من الزكاة أنه : القول الثاين

األول القول  هو  فقري،  والراجح  أنه  على  يعطى  فإنه  شيء  معه  وليس  حمتاجا  إن كان  الزكاة    .لكن  ]فقه 
 [641ص

 ** شروط إعطاء ابن السبيل من مال الزكاة:  
 إلعطاء ابن السبيل من مال الزكاة شروط، بعضها متفق عليه، وبعضها خمتلف فيه: 

ا يف ذلك املوضع الذي هو به إىل ما يوصله إىل وطنه، فإن كان عنده ما أن يكون حمتاج  األول:الشرط  
  - عند غري احلنفية-خبالف اجملاهد، فإنه أيخذ منها  ألن املقصود إمنا هو إيصاله إىل بلده،    ؛يوصله، فال ي عطى

العدو، وبدفع الزكاة إىل اجملاهد يقوى أبسه  ا يف املوضع املقيم فيه؛ ألن القصد من إعطائه إرهاب  وإن كان غني
 على عدو هللا.

: أن يكون سفره يف غري معصية، أما من كان سفره يف معصية كمن خرج لقتل نفس، أو لتجارة  الثاينالشرط  
 ا، فيعطى لبقية سفره. إال أن يتوب توبة نصوح، اذلك، فإنه ال يعطى من الزكاة شيئ حمرمة، أو حنو 



 149 

ن عصى هو ال نعصي حنن برتكه  خياف عليه املوت، فإنه يعطى ولو ل يتب؛ ألنه وإن  من ذلك أ  ويستثىن
 وقال بعض املالكية: ال يعطى وإن خيف عليه املوت؛ ألن جناته يف يد نفسه ابلتوبة.  ، ميوت 

وقال بعضهم: ينظر يف تلك املعصية، فإن كان يريد قتل نفس أوهتك حرمة ل يعط إال إن اتب وإن خيف  
 .ملوت عليه ا

 والسفر الذي ال معصية فيه يشمل السفر للطاعة، والسفر للحاجة، والسفر للنزهة.
ن فأما سفر الطاعة، كاحلج واجلهاد وطلب العلم النافع، والزايرة املندوبة وحنوها، فال خالف يف إعطائه؛ أل

 ا. اإلعانة على الطاعة مطلوبة شرع
، فاجلمهور على أنه يعطى، وذهب الشافعية للتجارة وطلب الرزق وحنو ذلك سفر  وأما السفر حلاجة دنيوية، كال

 ؛ ألنه غري حمتاج إىل هذا السفر.يف قول إىل أنه ال يعطى
 على قولني.  عند الشافعية واحلنابلةوأما السفر للنزهة والفرجة، فقد اختلف فيه 

فيه، وهذا فيمن له مال ببلده يقدر على أال جيد من يقرضه ويسلفه يف ذلك املوضع الذي هو  الثالث:  الشرط  
منه القرض  والشافعية وخالفهم  ،  سداد  املالكية  إمنا اشرتطه بعض  الشرط  ن يف اجلمهور يف ذلك؛ ألوهذا 
قبوالً   ذلك االستقراض  يكلفه هللا  ول  الناس،  عجزه  ملن ة  والحتمال  به  ،  ذلك ضرر  ويف  الدين،  سداد  عن 

 [644]فقه الزكاة ص وابلدائن.
واجلمهور من ، هل يسرتجع منه أم ال؟ فيه قوالن للعلماء،  إذا رجع ابن السبيل وقد فضل معه شيء**  

، يعطون الزكاة ال على جهة التمليك ن أهل هذا املصرف  أنه يسرتجع منه؛ ألاملالكية والشافعية واحلنابلة على  
 ال.  ، فإذا زال الوصف وجب عليهم إعادة املوإمنا أيخذوهنا ملراعاة وصف فيهم

 . ال يلزمه التصدق مبا فضل يف يده قالوا:ألهنم  ابلرد؛وظاهر كالم احلنفية أنه ال يلزم 
 [23/332املوسوعة الكويتية  ،6/485املغين   ، 2/219حاشية اخلرشي ،  1/401]أسىن املطالب 

 صرف الزكاة إلى صنف واحد
 :على قولني** اختلف العلماء يف صرف الزكاة لصنف واحد 

ألن األصناف الثمانية ذكرت ابلواو  ،  بل جيب التعميم،  أنه ال جيوز صرف الزكاة إىل صنف واحد:  القول األول
 . ورواية عن أمحد وهذا هو مذهب الشافعية، الدالة على االشرتاك
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 : ا أييتمل، هذا هو مذهب اجلمهور وهو الراجحو ، أنه جيوز صرف الزكاة لصنف واحد: القول الثاين
والصدقات   {إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن ختفوها وتؤتوها الفقراء فهو خري لكم}قول هللا تعاىل    -1

 . هنا تشمل الزكاة والتطوع
: حني بعث معاذا إىل اليمن  -صلى هللا عليه وسلم-قول النيب  يف    -رضي هللا عنهما-حديث ابن عباس    -2
 . [19، م 1496]خ   (أعلمهم أن هللا افرتض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فرتد على فقرائهم)
 [.1044م  ]  (أقم عندان حىت أتتينا الصدقة فنأمر لك هبا: )قال لقبيصة  -صلى هللا عليه وسلم-أن النيب    -3

 [651]ينظر: فقه الزكاة ص
التعم القول بوجوب  إعطاء واحد من كل صنف،  يم** على  يكفي  ثالثة من كل ،  هل  إعطاء  أم جيب 

، وهذا هو مذهب الشافعية،  فقال بعضهم جيزيء إعطاء واحد من كل صنف،  فيه قوالن ألهل العلم؟  صنف
 {للفقراء}واستدلوا أبن هللا تعاىل  ،  وهذا رواية عن اإلمام أمحد،  وقال آخرون جيب إعطاء ثالثة من كل صنف

 . قل اجلمع ثالثةوأ، اآلية
هل إذا أعطينا صنفا واحدا جيب علينا أن نعطي ثالثة من هذا الصنف    ** على القول بعدم وجوب التعميم

والقول أبنه جيزيء إعطاء واحد من صنف واحد هو قول اجلمهور  ،  فيه قوالن ألهل العلم؟  أم يكفي واحد
 . وهو الراجح حلديث قبيصة سابق الذكر

 الزكاةالخطأ في 
 :  على قولني، ففيه خالف إذا دفع الزكاة ملن ظنه من أهلها فبان خطؤه** 

 . ، وهو قول ضعيف عند الشافعيةجيزئه وال جتب عليه اإلعادة وهو قول أيب حنيفة وحممدأنه : األولالقول 
أان وأيب    -صلى هللا عليه وسلم-ابيعت رسول هللا  ) قال:    - رضي هللا عنه-معن بن يزيد    واستدلوا حبديث

وخاصمت إليه، وكان أيب يزيد أخرج داننري يتصدق هبا فوضعها عند رجل   ،فأنكحين  وجدي، وخطب عليه 
صلى هللا عليه  -فأتيته هبا فقال: وهللا ما إايك أردت، فخاصمته إىل رسول هللا    ،فجئت فأخذهتا  ،يف املسجد

 [1422( ]خ فقال: لك ما نويت اي يزيد، ولك ما أخذت اي معن -وسلم
ألنه يريد بيان أنواع    -صلى هللا عليه وسلم-طلب يل النكاح، واملقصود هو النيب  وقوله )خطب عليه( أي  

 - صلى هللا عليه وسلم-عالقاته به 
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أو ألن مطلق ،  تطوعا  مالصدقة فريضة أهل كانت  ل يستفسر    -صلى هللا عليه وسلم-  والشاهد أن النيب
 . الصدقة ينصرف إىل الفريضة
 ع. شياء إمنا هو ابالجتهاد ال القطوألن الوقوف على هذه األ

 :  بني حالني وهو مذهب املالكية، حيث فصلوا القول الثاين:
األوىل: أن يكون الدافع اإلمام أو مقدم القاضي أو الوصي، فيجب اسرتداده، لكن إن تعذر ردها، أجزأت، 

 ألن اجتهاد اإلمام حكم ال يتعقب. 
الثانية: أن يكون الدافع رب املال فال جتزئه، فإن اسرتدها وأعطاها يف وجهها، وإال فعليه اإلخراج مرة أخرى،  

 وإمنا يستحق اسرتدادها إن فوهتا اآلخذ بفعله، أبن أكلها، أو ابعها، أو وهبها، أو حنو ذلك.  
على وهو الصحيح عند الشافعية    ،إال أنه قال ال يسرتده: أنه ال جيزئه، وهو قول أيب يوسف  الثالثالقول  

 . تفصيل عندهم
بني دفعها خطأ إىل من ال يستحقها لكفر أو شرف، وبني  وهو مذهب احلنابلة حيث فرقوا    القول الرابع:

ملن ال يستحقها لكونه هامشيا، وله حق دفعها ملن ظنه فقريا فبان غنيا، فقالوا: ال جتزئ إذا دفعها للكافر أو  
ألن املقصود إبراء الذمة ابلزكاة ول حيصل لدفعها للكافر، فيملك الرجوع خبالف دفعها للغين   ،اسرتداد ما دفع

 .، وألن حال الغىن قد خيفىفإن املقصود الثواب ول يفت
فخرج بصدقته    ،الليلة بصدقة  قال رجل ألتصدقنمرفوعا: )  -رضي هللا عنه-وقد ثبت يف حديث أيب هريرة  

ألتصدقن   ، اللهم لك احلمد على زانية  : قال  ،فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على زانية  ، فوضعها يف يد زانية
اللهم لك احلمد على   :قال  ،فأصبحوا يتحدثون تصدق على غين  ،فخرج بصدقته فوضعها يف يد غين  ،بصدقة

 : فقال  ،فأصبحوا يتحدثون تصدق على سارق  ، يد سارقفخرج بصدقته فوضعها يف  ،ألتصدقن بصدقة  ،غين
 -نييعين يف املنام كما يف رواية خارج الصحيح-  فأيت ، وعلى سارق  ،وعلى غين  ، اللهم لك احلمد على زانية

ولعل الغين يعترب فينفق مما أعطاه   ، أما الزانية فلعلها تستعف هبا عن زانها  ،أما صدقتك فقد قبلت  :فقيل له
 [1022م ، 1421خ ( ]ولعل السارق يستعف هبا عن سرقته ،هللا

 أن من حترى واجتهد فأخطأ، ول يضع زكاته يف حملها فهو معذور، خبالف املقصر.  والصحيح 



 152 

أهل الزكاة    وإن سأله أحد من  ،"وكان من هدية إذا علم من الرجل أنه من أهل الزكاة أعطاه  قال ابن القيم:
 [  2/9زاد املعاد ]ول يعرف حاله أعطاه بعد أن خيربه أنه الحظ فيها لغين وال لقوي مكتسب" 

صلى  -أخربين رجالن أهنما أتيا النيب  : )قال  -رضي هللا عنه-عبيد هللا بن عدي  ويشري ابن القيم إىل حديث  
: رفع فينا البصر وخفضه فرآان جلدين فقالف،  يف حجة الوداع وهو يقسم الصدقة فسأاله منها   -هللا عليه وسلم

  : قال اإلمام أمحد ، و 1633، د  17511]حم    (إن شئتما أعطيتكما وال حظ فيها لغين وال لقوي مكتسب
"، وصححه األلباين، انظر إبسناد جيد قوي"، وقال ابن كثري: "هو أحسنها إسنادا ،  ما أجوده من حديث"

   الصدقات{[تفسري ابن كثري آلية }إمنا 
 [703فقه الزكاة ، 23/333، 19/150املوسوعة الكويتية  ينظر: ]

 نقل الزكاة 
 اختلف العلماء يف نقل الزكاة إىل بلد آخر على قولي:  ** 

إال إذا استغىن أهل ذلك  مسافة قصر  لبلد آخر    أنه ال جيوز نقل الزكاة: وهو مذهب اجلمهور  القول األول
 أييت: ، واستدلوا مبا  البلد

رضي هللا  -ملا بعث معاذا    -صلى هللا عليه وسلم-حديث ابن عباس رضي هللا عنهما أن رسول هللا    -1
  ، فإذا عرفوا هللا  ،إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة هللا: )على اليمن قال  -عنه

فأخربهم أن هللا فرض عليهم   ،ذا فعلوافإ  ،فأخربهم أن هللا قد فرض عليهم مخس صلوات يف يومهم وليلتهم
  [19م  ،  1458خ  ]  (فإذا أطاعوا هبا فخذ منهم وتوق كرائم أموال الناس  ،زكاة من أمواهلم وترد على فقرائهم

 .فإذا نقلناها أفضى ذلك إىل بقاء فقراء يف ذلك البلد، أن املقصود ابلزكاة إغناء الفقراء هبا -2
يف بلد آخر، واستدلوا مبا    إال إن نقلها لذي قرابة حماويج ة أن نقلها مكروه  : وهو مذهب احلنفيالقول الثاين

 أييت:  
 . اآلية {إمنا الصدقات للفقراء واملساكني}عموم قوله تعاىل  -1
جاء رجل إىل النيب صلى هللا عليه وسلم : ) قال  - خمتلف يف صحبته    -حديث عبد هللا بن هالل الثقفي    -2

لوال أهنا تعطى فقراء  :  -صلى هللا عليه وسلم-فقال  ،  اق أو شاة من الصدقةفقال كدت أقتل بعدك يف عن
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وهم موجودون يف ،  فجعل مصرف الزكاة فقراء املهاجرين  [وضعفه األلباين،  2466ن  ]  (املهاجرين ما أخذهتا
 . املدينة

الصدقة مكان  "قال معاذ رضي هللا عنه ألهل اليمن ائتوين بعرض ثياب مخيص أو لبيس يف  :  قال طاوس  -3
ابب ،  كتاب الزكاة،  خ تعليقا]  الشعري والذرة أهون عليكم وخري ألصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم ابملدينة"

 . وهذا فيه نقل للزكاة [وهو مرسل، العرض يف الزكاة
 وحتديد كما قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: "،  والراجح أن نقلها داخل املصر واألقليم الواحد جائز للمصلحة

وجيوز نقل الزكاة وما يف حكمها ملصلحة شرعية  ،مبسافة القصر ليس عليه دليل شرعياملنع من نقل الزكاة 
 [5/370" ]الفتاوى الكربى 

 [772]فقه الزكاة ص .أما نقلها من إقليم إىل آخر فال جيوز إال للضرورة
 ألنه ل خيرج عن األصناف الثمانية.  أجزأه ذلك عند احلنفية والشافعية واحلنابلة؛  فإن نقل الزكاة بال مسوغ 

، وإن نقلها ألدون منهم يف احلاجة ل بلده يف احلاجة فتجزئه مع احلرمةوقال املالكية: إن نقلها ملثل من يف  
   حال.: نقل املواق أن املذهب اإلجزاء بكل جتزئه على ما ذكره خليل والدردير، وقال الدسوقي

 [ 23/331]املوسوعة الكويتية  .الجتزئه بكل ح: ال  وقال احلنابلة يف رواية
 من ال تدفع له الزكاة 

 دفع الزكاة للكافر
قد نقل اإلمجاع على ذلك ابن املنذر، وإن كان قد نقل غريه و ** ال جيوز دفع الزكاة املفروضة إىل كافر،  

يعطى من الزكاة كافر إال وال  "  عن ابن سرين والزهري أهنما جوزا صرف الزكاة إىل الكفار، وقال السرخسي:
، وقد الفقري احملتاج على طريق التقرب   ؛ ألن املقصود إغناءجيوز دفعها إىل الذمي وهو القياسفإنه    ،عند زفر
 [2/202" ]املبسوط حصل

صلى هللا عليه  -قول النيب  يف    -رضي هللا عنهما-والصواب قول عامة العلماء، بدليل حديث ابن عباس  
أعلمهم أن هللا افرتض عليهم صدقة يف أمواهلم تؤخذ من أغنيائهم : )ملا بعثه إىل اليمن  ملعاذ بن جبل  -وسلم

 .  [19، م 1496]خ  (فرتد على فقرائهم
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ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما  }لقوله تعاىل  ،  ** جتوز صدقة التطوع على الكافر والغين وغريمها
 -صلى هللا عليه وسلم-وقد كسى عمر أخا له مشركا حلة كان النيب  ،  إال كافراول يكن األسري يومئذ    {وأسريا

 [،  2068م ، 886خ ]كساها إايها 
صلى -قدمت أمي وهي مشركة يف عهد قريش ومدهتم إذ عاهدوا النيب  قالت: )  -رضي هللا عنها-وعن أمساء  

، أفأصل إن أمي قدمت وهي راغبة  :قلتف  -صلى هللا عليه وسلم-فاستفتيت النيب    ،مع أبيها  -هللا عليه وسلم
 [1003، م 2620]خ ( نعم صلي أمك :قال أمي؟

 دفع الزكاة لبني هاشم
 :  ** اختلف العلماء يف دفع الزكاة للهامشي على أقوال

 واستدلوا مبا أييت:  ، وهو مذهب اجلمهور، أنه ال تدفع الزكاة للهامشيني مطلقا: القول األول
إن الصدقة ال تنبغي آلل حممد إمنا )مرفوعا:  -رضي هللا عنه-حديث عبد املطلب بن ربيعة بن احلارث  -1

،  والطهور يتسخ مبا يطهره ،  وإمنا كانت الزكاة من أوساخ الناس ألهنا تطهر [،  1072م  ]  ( هي أوساخ الناس
 . { خذ من أمواهلم صدقة تطهرهم وتزكيهم هبا}ودليل ذلك قوله تعاىل 

مترة من متر الصدقة   - رضي هللا عنهما-أخذ احلسن بن علي  قال: )  - رضي هللا عنه-هريرة  أيب    حديث  -2
أما شعرت أان ال أنكل   :مث قال  -ليطرحها-كخ كخ  :  -صلى هللا عليه وسلم-فقال النيب    ، فجعلها يف فيه

 [1069، م 1491( ]خ الصدقة
استعمل رجال من بين خمزوم   -صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا  : )-رضي هللا عنه-أيب رافع  حديث    -3

إن الصدقة ال حتل لنا وإن   -صلى هللا عليه وسلم -فقال رسول هللا    ،فأراد أبو رافع أن يتبعه   ،على الصدقة
القوم منهم للنيب  [1650  ، د 2612ن  ،  23351حم  ]  (موىل  أبو رافع موىل  صلى هللا عليه  -، وكان 

 . -وسلم
وضعفه البوصريي،  ،  [430/ 27]االستذكار  عبد الرب: "ويف هذا احلديث عندي نظر"    واحلديث قال فيه ابن

 [، وابن قدامة، وصححه األلباين.  9/720واحلديث صححه ابن امللقن ]البدر املنري 
أنه ال تدفع الزكاة هلم إال إذا كان أحدهم جماهدا أو غارما إلصالح ذات البني أو مؤلفا قلبه  :  القول الثاين

 . للزكاة
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 . ، وهو حمكي عن أيب يوسفأنه ال تدفع هلم الزكاة إال إذا كانت من هامشي: القول الثالث
أو وجد اخلمس ،  أو إذا ل يكن هناك مخس،  إذا كانت من هامشيأنه ال تدفع هلم الزكاة إال  :  القول الرابع
قسم ،  وسهم يقسم مخسة أقسام،  للغامننيفأربعة منها  ،  واخلمس هو أن الغنائم تقسم مخسة أقسام،  ومنعوا منه

وهذا القول هو اختيار شيخ اإلسالم ،  وهم بنو هاشم وبنو املطلب،  -صلى هللا عليه وسلم-منه لقرابة النيب  
   .وهو الراجح، ابن تيمية 

، 2/291كشاف القناع  ]ومذهب املالكية أنه تدفع هلم الزكاة إذا ل يعطوا ما يستحقونه من بيت املال.  
 [ 691، فقه الزكاة 1/102سوعة الكويتية املو 

 :  ** بنو هاشم قسمان
  -صلى هللا عليه وسلم-وهو النيب ، من ال حتل له صدقة التطوع وال الزكاة املفروضة: األول
 . وهم بقية بين هاشم،  من حتل له صدقة التطوع دون الزكاة املفروضة: الثاين

 : على قولني** اختلف العلماء يف أخذ بين املطلب للزكاة 
إمنا بنو املطلب وبنو  : )-صلى هللا عليه وسلم-لقول النيب  ،  فال حتل هلم الزكاة،  أهنم كبين هاشم:  القول األول

واحد شيء  مطعم،  3140خ  ]  (هاشم  بن  جبري  حديث  هاشم [  من  اخلمس كبين  من  أيخذون  وألهنم 
 . احلنابلة دوالقول غري املشهور عند املالكية وإحدى الروايتني عن، ذهب الشافعيةوهذا م، فيستغنون به

فإنه ملا كلمه رجال من عبد مشس يف إعطائه بين املطلب من ، وأجيب عن ذلك أبن احلديث وارد يف اخلمس
سبب إمنا هو بأخذهم من اخلمس  و (،  إمنا بنو املطلب وبنو هاشم شيء واحد : )اخلمس وعدم إعطائهم قال

 . أما الزكاة فهي شيء آخر، مناصرهتم لبين هاشم
احلنفية، واملشهور عند املالكية،  وهذا هو مذهب  ،  فتجوز عليهم الزكاة،  أهنم ليسوا كبين هاشم:  القول الثاين

احلنابلة عند  روايتني  الزكاة،  وإحدى  آايت  بعموم  الراجح،  واستدلوا  هو  القول  الكويتية   .وهذا  ]املوسوعة 
1/101] 

أيب رافع وهذا مذهب اجلمهور، حلديث  ،  وهم الذين أعتقهم بنو هاشم،  ** ال تعطى الزكاة ملوايل اهلامشيي
فأراد   ،استعمل رجال من بين خمزوم على الصدقة  -صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا  : )-رضي هللا عنه-
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( ]حم إن الصدقة ال حتل لنا وإن موىل القوم منهم  -هللا عليه وسلم  صلى-فقال رسول هللا    ،أبو رافع أن يتبعه
 . -صلى هللا عليه وسلم-[، وكان أبو رافع موىل للنيب 1650  ، د2612، ن 23351

[، وضعفه البوصريي،  430/ 27]االستذكار  واحلديث قال فيه ابن عبد الرب: "ويف هذا احلديث عندي نظر"  
 [، وابن قدامة، وصححه األلباين.  9/720ر املنري واحلديث صححه ابن امللقن ]البد

ويستحقون ،  فبنو هاشم ال تدفع هلم الزكاة،  وعبد مشس،  ونوفل،  واملطلب،  هاشم:  ** عبد مناف له أربعة أوالد
وبنو نوفل ،  ويستحقون من مخس اخلمس،  وبنو املطلب تدفع هلم الزكاة على الصحيح،  من مخس اخلمس

 . وال يستحقون شيئا من مخس اخلمس، الزكاة وعبد مشس تدفع هلم 
رث، ول ي دخل يف ذل   ك آل أيب هل   ب؛  ا ر وآل العب اس وآل احلعف: آل عل ي وآل عقي ل وآل جوبنو هاشم هم

أس لم عتب ة ومعت ب ابن ا  ورد أبنه  ،  -صلى هللا عليه وسلم-مل   ا قي   ل م   ن أن   ه ل يس   لم أح   د م   نهم يف حيات   ه  
الطائف،  معه حنينا و وشهدا  إبس المهما، ودع ا هلم ا،    -صلى هللا عليه وسلم -النيب   ر  س  ، و الفتحأيب هل ب ع ام  

 [33/69]املوسوعة الكويتية  وهلما عقب عند أهل النسب.
 دفع الزكاة لألقارب
 واملسألة على أقسام: ، الزكاة لألصول والفروع دفع** اختلف العلماء يف  

دفع الزكاة لألصول والفروع من مصرف الفقراء واملساكني، وهذا القسم يتنوع حبسب حال   القسم األول:
 حاالن:  املزكي، وله يف هذا

على   -ونقل ابن املنذر اإلمجاع على ذلك -  فعامة العلماء  و فروعه،: أن تلزم املزكي نفقة أصوله أاحلال األول
 . اء الزكاة ملن يلزم املزكي نفقتهعدم جواز إعط

نفقته،  دفع زكاته إليهم تغنيهم عن  ألن  ؛  أنه ال جيوز إسقاط الواجب ابلزكاة أو الكفارةوالقاعدة عند العلماء  
 .إليه، فكأنه دفعها إىل نفسه الزكاة يعود نفعف، عنه النفقة وتسقط

 لكن أييت خالف العلماء مرتبطا بكتاب النفقات، فيمن يلزم املرء نفقته من األصول والفروع.
م ، واحلواشي ذوو األرحا نزلواهم اآلابء وإن علوا، واألوالد وإن    فمذهب احلنفية أن مستحقي النفقة من القرابة

، وال جتب لغريهم كابن العم وابن األخ والعمة واخلال واخلالةكالعم واألخ    -لقرابة احملرمة للزواجأي ا-ة  مَ احملره 
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قرابة  ويشرتط احتادهم يف الدين فيما عدا  ؛ ألهنم ذوو رحم غري حمرمني،  وبنت العم وبنت اخلال وبنت اخلالة
 ة.الوالدو فال جتب ألحد النفقة مع اختالف الدين إال بسبب الزوجية  ة،الزوجية والوالد

 الولد، وأما استثناء  عتبار احلبس املستحق بعقد النكاحأما استثناء الزوجية من احتاد الدين فألن النفقة جتب اب
 . ، ونفقة اجلزء ال متتنع ابلكفرعليه جزؤه قفألن املنف ،لدين أيضامن احتاد ا

أما األقارب من غري األصول والفروع فلهم  ،  احلنفية فال جيوز دفع الزكاة لألصول والفروع  وبناء على مذهب
 . مبحث آخر

وبناء على ذلك فيجوز عندهم   األوالد املباشرين فقط دون غريهم،النفقة جتب للوالدين و وذهب املالكية إىل أن  
 وابن االبن وابن البنت وإن نزلوا.  دفع الزكاة لألصول والفروع غري املباشرين كاجلد واجلدة وإن علو،

 وال نفقة للحواشي.، آلابء وإن علوا واألوالد وإن نزلواأن النفقة جتب لالشافعية إىل وذهب 
حىت ذوي األرحام منهم، أما احلواشي فتجب   ، ابء وإن علوا ولألوالد وإن نزلوالآلأن النفقة  إىل    احلنابلةوذهب  

، وعلى هذا فال نفقة لذوي األرحام من احلواشي بتعصيب، وإن ل يرثوا منه  وق بفرض أيرثهم املنفِ نفقة من  
 كالعمة واخلالة واخلال؛ ألن املنفق يرثهم ابلرحم ال ابلفرض وال ابلتعصيب.

فال جيوز    -وخيتلف ذلك ابختالف املذاهب-الفقري  احلال األوىل، أنه إذا كان يلزم املزكي نفقة  واخلالصة يف  
 لزكاة. له أن يعطيه من ا

فينفق عليه وال يعطيه ،  لكن يتسع ماله لإلنفاق على األب ،  وعلى هذا فإذا كان له جد وأب وكالمها فقري
 . وإن ل يتسع ماله لإلنفاق على اجلد جاز له أن يعطيه الزكاة ، من الزكاة

 والد أو ولد فإن كانت نفقته غري واجبة عليه كأن يكون لألخ الفقري  ،األخ أخاه زكاة ماله لفقرهولو أعطى  
أما  ، ق عليهق املنفَ ومن شروط وجوب النفقة أن يرث املنفِ ، ألن األخ ال يرث أخاه يف هذه احلالة، فهو جائز 

لكن لو كانت النفقة اليت يدفعها األخ ألخيه ال تكفيه ،  زكاةإن كانت نفقته واجبة عليه فال جيوز إعطاؤه من ال
ال ميلك ما ينفق به على أخيه الفقري فيجوز إعطاؤه    -حب الزكاةصا-، أو كان األخ  فيجوز إعطاؤه من الزكاة

 ق. ن شروط وجوب النفقة غىن املنفِ ألن م، من الزكاة
الرائق  2/629الفروع  ،  2/482املغين  ] البحر  الكويتية  ،  2/262،  الزكاة  23/326املوسوعة  فقه   ،

 [662ص
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 و فروعه، ففيه خالف بني العلماء. أال تلزم املزكي نفقة أصوله أ احلال الثانية: 
 . فذهب احلنفية واحلنابلة إىل أنه ال جيوز دفع الزكاة لألصول والفروع مطلقا حىت لو ل تلزم املزكي النفقة عليهم

ألصول والفروع وذهب املالكية والشافعية وهو رواية عن اإلمام أمحد اختارها ابن تيمية أنه جيوز دفع الزكاة ل
 إذا ل تلزم املزكي النفقة عليهم.  

  ، "وجيوز صرف الزكاة إىل الوالدين وإن علوا وإىل الولد وإن سفل إذا كانوا فقراء:  ابن تيمية قال شيخ اإلسالم
وكذا ، وهو أحد القولني يف مذهب أمحد، لوجود املقتضى السال عن املعارض املقاوم ، وهو عاجز عن نفقتهم

وإذا كانت األم فقرية وهلا أوالد صغار ،  غارمني أو مكاتبني أو أبناء السبيل وهو أحد القولني أيضاإن كانوا  
 [5/373الفتاوى الكربى ]هلم مال ونفقتها تضر هبم أعطيت من زكاهتم" 

 ، وفيه خالف بني العلماء على قولني. دفع الزكاة لألصول والفروع من مصرف الغارمني القسم الثان: 
هم فنفسهم، وخالدفع الزكاة ألصول أو فروع املزكي الغارمني ملصلحة أفذهب احلنفية واحلنابلة إىل عدم جواز 
 يف ذلك املالكية والشافعية وابن تيمية.  

،  والقول الثاين هو األقرب؛ ألن األصل والفرع هنا غارمني، فال أتثري لوصف القرابة يف منع دفع الزكاة إليهم 
ملزكي هلم هو لقضاء دينهم، وال يسقط بذلك نفقته عليهم، وقضاء ديوهنم ليس من النفقة  وألن ما يعطيه ا

 والواجبة. 
 ، على أقوال: ** اختلف العلماء يف دفع الزكاة لألقارب من غري األصول والفروع 

ال بشرط أوهو مذهب احلنفية أنه جيوز دفع الزكاة لألقارب ولو كان يلزم املزكي النفقة عليهم،    القول األول:
، وذهب الشافعية إىل ما ذهب إليه احلنفية دون أن يشرتطوا شيئا، ومبىن مذهب سب الزكاة من النفقةتحي

 الشافعية أنه ال يقولون بوجوب النفقة على األقارب غري األصول والفروع كما سبق. 
، وجيوز إذا ل لألقارب ممن تلزم املزكي نفقتهأنه ال جيوز دفع الزكاة واحلنابلة وهو مذهب املالكية  القول الثاين:

نفقته املزكي  الكبري  ،  258/ 3، اإلنصاف  1/344]املدونة    .تلزم  الكويتية  ،  10/613احلاوي  املوسوعة 
 [685، فقه الزكاة ص 23/326

أمجع أهل العلم على أن الرجل ال يعطي زوجته    :قال ابن املنذر  ،** ال جيوز للزوج أن يدفع زكاته إىل زوجته
 .  من الزكاة، وذلك ألن نفقتها واجبة عليه، فتستغين هبا عن أخذ الزكاة 
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أما لو أعطاها ما تدفعه يف دينها، أو لتنفقه على من مصرف الفقراء واملساكني،  وحمل املنع إعطاؤها الزكاة  
وهو ما يفهم أيضا من ،  الكية وقريب منه ما قال الشافعيةغريها من املستحقني، فال أبس، على ما صرح به امل

 [23/327، املوسوعة الكويتية  2/635، الفروع  2/484، املغين  2/49كالم ابن تيمية. ]بدائع الصنائع  
 فيه خالف على قولني:؟ جيوز للمرأة أن تدفع زكاهتا لزوجهاهل ** 

ألن ما أيخذه الزوج ؛  جيوز أن تدفع الزوجة زكاهتا إىل زوجهاأنه ال  ،  احلنفية واحلنابلةوهو مذهب    القول األول:
 وهذا غري جائز ، فتكون بذلك قاصدة للتوسعة على نفسها بزكاهتا، يعود نفعه على الزوجة

واختلف أصحابه يف معىن كالمه، فقال بعضهم: أبن مراده عدم   ،وقال مالك: ال تعطي املرأة زوجها زكاة ماهلا 
 إبجزائه مع الكراهة.   اإلجزاء، وقال آخرون:

أنه   اختارها ابن تيمية   رواية عن اإلمام أمحدمذهب الشافعية وقول صاحيب أيب حنيفة و   وهو  القول الثاين:
وحلديث أيب سعيد اخلدري ،  ولعدم الدليل املانع من ذلك ،  ألن نفقته ليست واجبة عليهارجح؛  وهو األجيوز،  

يف أضحى أو فطر إىل املصلى مث انصرف    - عليه وسلمصلى هللا-خرج رسول هللا  : )قال  -رضي هللا عنه-
اي معشر النساء تصدقن فإين :  فمر على النساء فقال،  أيها الناس تصدقوا:  فوعظ الناس وأمرهم ابلصدقة فقال

تكثرن اللعن وتكفرن العشري ما رأيت من انقصات  :  قال؟  فقلن ومب ذلك اي رسول هللا،  رأيتكن أكثر أهل النار
مث انصرف فلما صار إىل منزله جاءت ،  أذهب للب الرجل احلازم من إحداكن اي معشر النساءعقل ودين  

ابن مسعود تستأذن عليه امرأة  الزاينب،  فقيل اي رسول هللا هذه زينب،  زينب  ابن :  فقيل؟  فقال أي  امرأة 
ابلصدقة وكان عندي حلي يل فأردت قالت اي نيب هللا إنك أمرت اليوم ، قال نعم ائذنوا هلا فأذن هلا، مسعود

 - صلى هللا عليه وسلم-فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم فقال النيب  ،  أن أتصدق به
   [1462خ ] (صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم

وجياب عن ،  فريضةوقد يعرتض على االستدالل هبذا احلديث أبنه ليس فيه ما يدل على أن الصدقة كانت  
املوسوعة الكويتية  ،  2/635الفروع  ]  . هذا أبن ترك االستفصال يف مقام االحتمال ينزل منزلة العموم يف املقال

23/327] 
 مسائل أخرى
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،  ألن ما ميلكه العبد ينتقل امللك فورا إىل سيده ،  وهذا هو مذهب اجلمهور،  ** ال يعطى العبد من الزكاة
 : ويستثىن من ذلك مسألتني

  {ويف الرقاب }فإنه يعطى من الزكاة لدخوله يف قوله تعاىل ، املكاتب: املسألة األوىل
 . ألنه أجري، فإن يعطى من الزكاة على القول الراجح، العامل عليها إذا كان عبدا: املسألة الثانية

-سبيل هللا  محل على فرس يف  ه  أن)  :-رضي هللا عنه-فعن عمر ،  ** ال جيوز للمتصدق أن يشرتي صدقته
،  فأراد أن يشرتيه ،  وكان قليل املال  ،-أي ل حيسن القيام عليه-فوجده عند صاحبه وقد أضاعه    ،-أي وهبه

فإن مثل العائد ، ال تشرته وإن أعطيته بدرهم: فقال ،فذكر ذلك له، -صلى هللا عليه وسلم-فأتى رسول هللا 
 ( ال تبتعه وال تعد يف صدقتك : )ويف رواية [1620م ،  2623خ ] (يعود يف قيئه بيف صدقته كمثل الكل 

وكان يبيح للغين أن أيكل من الصدقة إذا أهداها ،  "وكان ينهى املتصدق أن يشرتي صدقته:  قال ابن القيم
   [2/17زاد املعاد ] وأكل من حلم تصدق به على بربرة وقال هو عليها صدقة ولنا منها هدية"، إليه الفقري

 الفطر   زكاةابب 
 فرضيتها والحكمة منها

، مؤكدة  إىل أهنا سنة وبعض أهل الظاهر  وذهب بعض املالكية    عند مجاهري العلماء،  ** زكاة الفطر واجبة
 - صلى هللا عليه وسلم-فرض رسول هللا  : )قال  -رضي هللا عنهما-والصحيح قول اجلمهور حلديث ابن عمر  

  ،على العبد واحلر والذكر واألنثى والصغري والكبري من املسلمني   ،أو صاعا من شعري  ،الفطر صاعا من متر  زكاة
   [984م ، 1503خ  ] (وأمر هبا أن تؤدى قبل خروج الناس إىل الصالة

، وأن الفرض ما ثبت ق بني الواجب والفرضيفر تيف ال  مبناء على مذهبه  ،هي واجبة ليست فرضااحلنفية  وقال  
والواجب م أما جاحد بدليل قطعي،  يكفر،  الفرض  أن جاحد  التفرقة  بدليل ظين، ومن آاثر هذه  ثبت  ا 

   [868]ينظر: فقه الزكاة ص الواجب فال يكفر.
فرض رسول هللا : )قال  -رضي هللا عنهما    -ما ورد يف حديث ابن عباس    ** احلكمة يف فرض زكاة الفطر
من أداها قبل الصالة    ،وطعمة للمساكني  ،طهرة للصائم من اللغو والرفث  ،صلى هللا عليه وسلم زكاة الفطر
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وحسنه  ،  1827جه  ،  1609د  ]  (ومن أداها بعد الصالة فهي صدقة من الصدقات   ،فهي زكاة مقبولة
 [ األلباين

 فهذه احلكمة مركبة من أمرين:"
امهم من لغو القول، ورفث : يتعلق ابلصائمني يف شهر رمضان، وما عسى أن يكون قد شاب صياألمر األول

الكالم، والصيام الكامل الذي يصوم فيه اللسان واجلوارح، كما يصوم البطن والفرج. فال يسمح الصائم للسانه 
وال ألذنه وال لعينه وال ليده أو رجله أن تتلوث مبا هنى هللا ورسوله عنه من قول أو فعل، وقلما يسلم صائم 

ف البشري الغالب، فجاءت هذه الزكاة يف ختام الشهر، مبثابة غسل من مقارفة شيء من ذلك، حبكم الضع
 يتطهر به من أوضار ما شاب نفسه، أو كدر صومه، وجترب ما فيه من قصور، فإن احلسنات يذهنب السيئات.

كما جعل الشارع السنن الرواتب مع الصلوات اخلمس جرباَ ملا قد حيدث فيها من غفلة أو خلل أو إخالل 
 ب وشبهها بعض األئمة بسجود السهو. ببعض اآلدا

 : فيتعلق ابجملتمع وإشاعة احملبة واملسرة يف مجيع أحنائه وخاصة املساكني وأهل احلاجة فيه.وأما األمر الثاين
فالعيد يوم فرح وسرور عام، فينبغي تعميم السرور على كل أبناء اجملتمع املسلم، ولن يفرح املسكني ويسر إذا 

املسلمني.رأى   يوم عيد  يومه يف  لذ وطاب وهو ال جيد قوت  ما  والقادرين أيكلون  الزكاة    "املوسرين  ]فقه 
 [870ص

 . ** فرضت زكاة الفطر يف السنة الثانية من اهلجرة
 شروط وجوب زكاة الفطر

تعاىل  ،  اإلسالم:  أوال لقوله  الكافر  من  تقبل  أهنم  }فال  إال  نفقاهتم  منهم  تقبل  أن  منعهم  ابهلل وما  كفروا 
 .لكن حياسب عليها وعلى كافة شرائع الدين، والكافر ليس من أهلها، وألهنا طهرة، {ورسوله

وهذا ،  وهو أن يكون عنده يوم العيد وليلته صاع زائد عن قوته وقوت عياله وحوائجه األصلية،  الغىن:  اثنيا
 -وإن ل يكن انميا -نصااب زكواي    طر إال على من ملك وعند احلنفية أنه ال جتب زكاة الف،  مذهب اجلمهور

]فقه الزكاة   . والراجح هو مذهب اجلمهور لعدم الدليل على ما ذهب إليه األحناف،  بعد حوائجه األصلية
 [875ص

 ؟ ** هل جتب صدقة الفطر على أهل البادية
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 . والراجح هو األول، وقال عطاء وربيعة والزهري ال صدقة عليهم، اجلمهور على أهنا واجبة عليهم
السابقان الشرطان  إذا مت  الزكاة  فيه،  وإن ل يصم لكرب وحنوه  ** جتب  ابن عمر  والكبري : )ألن حديث 

 (. والصغري
 : فيه ثالثة أقوال ؟** هل مينع الدين وجوب زكاة الفطر

 .أن الدين ال مينع وجوب زكاة الفطر مطلقا: القول األول
 . أن الدين مينعه مطلقا: القول الثاين

 . وإال فال، فإن طولب ابلدين منع ذلك وجوب زكاة الفطر، التفصيل: الثالثالقول 
 [ 878]فقه الزكاة ص .وإن كان القول الثالث قريبا ، والراجح هو القول األول

 من تجب عليه 
صغريا كان ،  حرا كان أم عبدا،  ** مجاهري العلماء على وجوب صدقة الفطر على كل مسلم ذكرا كان أم أنثى

وشذ احلسن وحممد بن احلسن والشعيب فأسقطوها عن الصغار واحتجوا ،  حلديث ابن عمر السابق،  أم كبريا
 . والراجح هو قول اجلمهور، أبن الصغري ال حيتاج إىل تطهري

وكذلك العبيد إذا ،  على أهنا واجبة على أوليائهم إذا ل يكن للصغار مال  ** اتفق من أوجبها على الصغار
 .ل يكن هلم مال

بل قال احلنابلة خيرج  ،  فاجلمهور على أنه خيرج عن نفسه وعمن تلزمه نفقته كالزوجة،  واختلفوا فيما عدا ذلك 
 .فإهنا جتب عليه زكاة الفطر، فلو كان اإلنسان ميون رجال طوال شهر رمضان، عن مسلم ميونه

 وها على الزوجة يف نفسها.يف الزوجة فأوجبوالظاهرية وخالف أبو حنيفة 
 قال الظاهرية يف العبد إذا كان له مالوكذلك 

،  2/141قط  ]  (أدوا الفطرة عمن متونون: )مرفوعا  -رضي هللا عنهما -واستدل اجلمهور حبديث ابن عمر  
،  "مرسل":  وقال البيهقي،  والصواب موقوف"،  "ورفعه القاسم وليس ابلقوي:  وقال الدارقطين،  4/161هق  

   [3/319واإلرواء ، وانظر نصب الراية
 . واجلمهور على أهنا غري واجبة على املرء يف أوالده الصغار إن كان هلم مال، احلديث ضعيف لكن

 :** والراجح فيما سبق التفصيل
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، ألن مال العبد لسيده،  جتب زكاة الفطر على اإلنسان عن نفسه وعن عبده حىت وإن كان له مال:  أوال
ليس يف العبد صدقة إال : )قال   -صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا    -رضي هللا عنه-وحلديث أيب هريرة  

العبد نفسه:  أما قول بعضهم  [982م  ]  (صدقة الفطر ويلزم السيد تفريغ العبد ليكتسب ما ،  جتب على 
 : فهذا ضعيف ألمرين، يؤدي به صدقة الفطر

 . أنه صح احلديث يف استثناء العبد: األول
 . فال يقال لإلنسان اجتر لتجب عليك الزكاة، إال به فليس بواجب أن ما ال يتم الوجوب : الثاين
أما إن كان له مال ،  جتب عليه زكاة الفطر عن ولده الصغري إن كان ال مال له لالتفاق على ذلك :  اثنيا

 . فتجب على الولد عن نفسه
أما   ،{ وال تزر وازرة وزر أخرى}لقول هللا تعاىل ، جتب صدقة الفطر على الزوجة بنفسها ال على الزوج: اثلثا

 .احلديث الذي استدل به اجلمهور فهو ضعيف كما سبق
 .وهذا مذهب اجلمهور خالفا للحنابلة، ال جتب عليه صدقة الفطر عمن ميونه: رابعا

وهذا مذهب  {وال تزر وازرة وزر أخرى}لقوله تعاىل ، ال جتب عليه صدقة الفطر عن أصوله كأبويه : خامسا
 . واجلمهور على أهنا واجبة عليه ، احلنفية

ويدل ،  - تنفخ الروح إال بعد أربعة أشهروال-  ** يستحب إخراج زكاة الفطر عن اجلني إذا نفخ فيه الروح
،  3/108أخرجه ابن أيب شيبة  ] أنه أخرج عن اجلنني زكاة الفطر    -رضي هللا عنه-لذلك ما روي عن عثمان  

وقد [،  4/172انظر شرح املشيقح  ،  -رضي هللا عنه-اع بني محيد الطويل وعثمان  وسنده ضعيف لالنقط
ومذهب احلنابلة استحباب ذلك ،  نقل ابن املنذر اإلمجاع على أنه ال جتب زكاة الفطر على اجلنني يف بطن أمه

 .فقط
من ليلة الفطر،   وذهب ابن حزم إىل أنه إذا أكمل اجلنني يف بطن أمه مائة وعشرين يوما قبل انصداع الفجر

، فقه 4/253وجب أن تؤدى عنه صدقة الفطر، ملا صح يف احلديث أنه ينفخ فيه الروح حينئذ. ]احمللى  
 [ 874الزكاة ص

 وقت وجوب زكاة الفطر
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والفطر من رمضان يتحقق ،  ألهنا تسمى صدقة الفطر،  ** جتب زكاة الفطر بغروب مشس ليلة عيد الفطر
ولو ملك رجل عبدا بعد الغروب ل ،  فمن أسلم بعد الغروب فال فطرة عليه،  الفطربغروب الشمس ليلة عيد  

ولو ولد لرجل ،  وتكون فطرته على املالك األول ألنه وقت الوجوب كان ملكا للسيد األول،  جتب عليه فطرته
قت وتعيني و ،  ألنه وقت الوجوب كان جنينا ،  بعد الغروب فإن الفطرة ال جتب على األب ولكن تسن عنه

 . الوجوب بغروب مشس ليلة العيد هو مذهب اجلمهور
 [ 898فقه الزكاة ص،  340/ 23املوسوعة الكويتية  ]  .واحلنفية على أن وقت الوجوب هو طلوع فجر يوم العيد 

 وقت إخراج زكاة الفطر
أن   أمر  -صلى هللا عليه وسلم-ألن النيب  ،  ** أفضل األوقات إلخراج زكاة الفطر هو يوم العيد قبل الصالة

وألن املقصود  [،  986م  ،  1503خ  ]تؤدى قبل خروج الناس إىل الصالة كما يف حديث ابن عمر وقد سبق  
 .اركوا املوسرين يف الفرح والسرورمنها إغناء الفقراء يف هذا اليوم عن السؤال من أجل أن يش 

 :  العيد على أقواليوم  ** اختلف العلماء يف إخراج زكاة الفطر قبل 
واستدلوا ،  وهذا مذهب املالكية واحلنابلة ،  أنه جيوز إخراج زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومني:  األولالقول  

وا  الذين يقبلوهنا، وكان  -رأي صدقة الفط-يعطيها  "  :حيث كان  - رضي هللا عنهما- على ذلك بفعل ابن عمر  
 [1610د ، 1511خ ] "قبل الفطر بيوم أو يومنييعطون 

،  ورواية عن اإلمام أمحد ،  وهو قول عن اإلمام مالك ،  ز إخراج زكاة الفطر قبل العيد بثالثة أايمجيو :  القول الثاين
عنده قبل الفطر بيومني   -بضم التاء-بعث بزكاة الفطر إىل الذي جتمع  "كان ي:  واستدلوا أبن عبد هللا بن عمر

 [. وسنده صحيح، 630ك ] أو ثالثة"
 .ودفعها إىل اجلامع جائز، ل يدفعها للفقراءو ، وأجيب أبنه قد دفعها إىل من جيمعها

بل قال احلنفية  ،  وهو مذهب احلنفية والشافعية،  جيوز إخراج زكاة الفطر من أول شهر رمضان:  القول الثالث
 ، واستدلوا مبا أييت:  جيوز تعجيلها مطلقا ولو لسنوات 

السببني، جاز تعجيلها كزكاة املال بعد ملك أن سبب الصدقة هو الصوم والفطر منه، فإذا وجد أحد    -1
 النصاب.
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ونوقش: أبن سبب وجوهبا هو الفطر بدليل إضافتها إليه، أما زكاة املال فسببها ملك النصاب، فالقياس مع 
 .الفارق

 أن التقدمي بيوم أو يومني جائز ابتفاق املخالف، فأحلق الباقي به قياسا جبامع إخراجها يف جزء منه.  - 2
قياس مع الفارق، ألن التقدمي بيوم أو يومني منقول كاإلمجاع من الصحابة، وهو ال يؤثر على عنه أبنه    وأجيب

 احلكمة التشريعية يف إغناء الزكاة للفقري يوم العيد لقرب الزمن، خبالف التقدمي الكثري فهو خمالف لذلك. 
وهذا ،  وال جيوز أتخريها إىل أن يصلي اإلمام،  أنه ال جيوز إخراج زكاة الفطر قبل فجر يوم العيد:  القول الرابع

 .الظاهريةمذهب 
األقرب  هو  األول  قيل،  والقول  العيد :  فإن  ليلة  هو غروب مشس  الوجوب  والسبب يف  ذلك  ،  كيف جيوز 

العبادة على شرطها جائز املسألة :  فاجلواب ؟  وتقدميها على سببها غري جائز،  والقاعدة أن تقدمي  أن هذه 
 [ 542، نوازل الزكاة ص900]فقه الزكاة ص .- رضي هللا عنه-لفعل الصحابة ، ةمستثناة من القاعد

وذلك بدفعها إىل الوكيل أو دفع مثنها ولو يف أول الشهر أو يف نصفه،   التوكيل يف إخراج زكاة الفطر ** جيوز  
 .يوم العيد أو قبله بيوم أو يومنيوعلى الوكيل أن يفرقها 

فإن كان بعد الصالة وقبل غروب مشس يوم ،  عند اجلمهورفيه تفصيل    ** إخراج زكاة الفطر بعد الصالة
 . لعيد فهي حمرمةوإن كان بعد غروب مشس يوم ا، العيد فهي مكروهة

 .لرخصة يف أتخريها عن يوم العيد، اوحكي عن ابن سريين، والنخعي
وهذا مذهب الظاهرية واختيار ،  والصحيح أهنا حمرمة وال جتزيء صاحبها إذا أداها بعد الصالة مطلقا إال لعذر

صلى هللا  -ألن النيب  و ،  أمر أن تؤدى قبل الصالة  -صلى هللا عليه وسلم-ألن النيب  ،  ابن القيمشيخ اإلسالم و 
أن النيب   -رضي هللا عنه-وحلديث ابن عباس  (،  من عمل عمال ليس عليه أمران فهو رد: )قال  -عليه وسلم

ومن أداها بعد الصالة فهي صدقة ، من أداها قبل الصالة فهي صدقة مقبولة: )قال -صلى هللا عليه وسلم-
 [األلباينوحسنه ، 1827جه ، 1609د ] (من الصدقات 

 [900، فقه الزكاة ص3/88، املغين 2/21زاد املعاد ]ينظر: 
 أصناف زكاة الفطر 

 : على أقوالاختلف العلماء يف الصنف الواجب إخراجه ** 
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صلى هللا -واستدلوا أبن النيب ، وهذا مذهب املالكية والشافعية عموما، أنه خيرج من قوت البلد: القول األول
فيكون ذكرها على سبيل ،  إمنا نص على أصناف معينة ألهنا كانت طعاما وقوات يف تلك األايم  -عليه وسلم

 . التمثيل ال التعيني
صلى هللا عليه -كنا خنرج يف عهد رسول هللا  ):  قال  -رضي هللا عنه -ا ثبت عن أيب سعيد اخلدري  واستدلوا مب

   [985، 1510خ ] ( يب واألقط والتمروكان طعامنا الشعري والزب، يوم الفطر صاعا من طعام -وسلم
د ]  (فرضها طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكني)  -رضي هللا عنهما    -وقد قال ابن عباس  

 .والطعمة حاصلة أوىل ما يكون ابلقوت [، وحسنه األلباين، 1827جه ، 1609
واستدلوا حبديث أيب سعيد اخلدري  ،  وهذا مذهب احلنابلة،  أنه خيرج من األصناف اخلمسة فقط:  القول الثاين

احلنابلة بناء على حديث ابن عمر وقد ذكره  ،  والصنف اخلامس هو الربالسابق. وقد ذكر فيه أربعة أصناف،  
 ، صاعا من متر  ،-ويف رواية: فرض-  بزكاة الفطر  -صلى هللا عليه وسلم-  أمر النيبقال: )   -رضي هللا عنهما-

( -ويف رواية: بر-  فجعل الناس عدله مدين من حنطة:  -رضي هللا عنه-قال عبد هللا  ،  أو صاعا من شعري
 [984، م 1507]خ 

 .وهذا مذهب احلنفية، وهي اخلمسة السابقة عدا األقط، أنه خيرج من أربعة أصناف: القول الثالث
رضي -دث ابن عمر  وهو قول ابن حزم، بناء على ح: أنه ال جيزيء شيء غري التمر والشعري،  القول الرابع
 .السابق يف القول الثاين -هللا عنهما

إن هللا قد أوسع، والرب أفضل أن أاب جملز قال له: "  -رضي هللا عنهما -واستدل أيضا مبا رواه عن ابن عمر  
رواه    قد  ]ذكر غري واحد من احلنابلة أنه   "قال: إن أصحايب سلكوا طريقا، وأان أحب أن أسلكه  ؟من التمر

الباري جعفر الفراييبواحتج به، وليس هو يف املسند املطبوع، وقد عزاه ابن حجر إىل    اإلمام أمحد ، فتح 
 [1/262، وقد رواه ابن بطة يف اإلابنة من طريق اإلمام أمحد 3/376

 : على قولنياختلف العلماء يف القدر الواجب إخراجه ** 
واستدلوا حبديثي ابن عمر وأيب ،  اجلمهور وهو الراجحوهذا مذهب  ،  أن الواجب صاع ال أقل:  القول األول

 . وقد سبقا، سعيد اخلدري رضي هللا عنهم
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وهذا مذهب احلنفية واختيار شيخ اإلسالم ،  لكن جيزيء نصف صاع من الرب،  أن الواجب صاع:  القول الثاين
 :  ا أييتواستدلوا مب، ابن تيمية 

 -صلى هللا عليه وسلم -فرضها رسول هللا  )  :طر قاليف صدقة الف  - رضي هللا عنهما-حديث ابن عباس    -1
، 1622د  ،  2508ن  ]  (أو نصف صاع من قمح   ،صاعا من شعري أو متر  ،على كل ذكر وأنثى حر ومملوك

  [وضعفه األلباين
فقد ثبت هذا عن عثمان وعلي وأيب هريرة  ، أنه قد ورد عن عدد من الصحابة إجزاء نصف صاع من بر -2

وابن   الباري  وجابر  فتح  احلافظ يف  قال  بكر أبسانيد صحيحة كما  بنت أيب  وأمه أمساء  الزبري  وابن  عباس 
3/374 . 

،  وإذا تعارض قوالن لصحابيني تساقطا،  وأجيب عن ذلك أبنه قد خالفهم غريهم كأيب سعيد اخلدري وابن عمر
 .وهي تدل على أن الواجب صاع ال أقل، ونرجع حينئذ للنصوص األخرى

 . الصاع من الرب يساوي الصاع من غريه ألن الرب أطيب وأغلى يف نفوس الناسأن نصف  -3
وقد يلزم إخراج آصع من بر يف بعض األزمنة الخنفاض ،  وأجيب أبنه يلزم على ذلك اعتبار القيمة يف كل زمان

ليل على حيدد صاعا من أصناف خمتلفة مع العلم بتفاوت أمثاهنا د -صلى هللا عليه وسلم-وكون النيب ، سعره
 . أن املعترب الصاع ال القيمة 

كان الناس خيرجون صدقة الفطر على عهد رسول هللا : ) قال  -رضي هللا عنهما-عن عبد هللا بن عمر    -4
أو  -وهو نوع من الشعري، بضم السني وسكون الالم -ت لْ لم صاعا من شعري أو متر أو س  صلى هللا عليه وس

جعل عمر نصف صاع حنطة مكان    ،وكثرت احلنطة،  -ضي هللا عنهر -فلما كان عمر  :  قال عبد هللا،  زبيب
   [2/19وحسنه املعلق على زاد املعاد ، وضعفه األلباين، 1614د ] ( صاع من تلك األشياء

: قال  -رضي هللا عنه-فعن أيب سعيد اخلدري  ،  والثابت يف الصحيحني خالفه،  وأجيب أبن األثر ضعيف 
أو صاعا من متر أو صاعا من شعري أو   ،صاعا من طعام -صلى هللا عليه وسلم-كنا نعطيها يف زمان النيب  )

أرى مدا من هذا يعدل :  قال  -أي القمح الشامي-فلما جاء معاوية وجاءت السمراء  ،  صاعا من زبيب
  [985م ، 1508خ ] (مدين
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- ويف رواية: فرض-  بزكاة الفطر  - عليه وسلمصلى هللا-  أمر النيبقال: )  -رضي هللا عنهما-وعن ابن عمر  
- فجعل الناس عدله مدين من حنطة:  -رضي هللا عنه-قال عبد هللا  ،  أو صاعا من شعري  ،صاعا من متر  ،

 [ 880، ينظر: فقه الزكاة ص984، م 1507]خ ( -ويف رواية: بر
 على قولني: ، ** اختلف العلماء يف إخراج القيمة

 مبا أييت: ، واستدلوا إخراج القيمة يف زكاة الفطر، أنه ال جيوز والظاهرية وهو مذهب اجلمهور القول األول:
-ديثي ابن عمر وأيب سعيد اخلدري  فرضها صاعا من طعام كما يف ح -صلى هللا عليه وسلم-أن النيب  -1
 . صلى هللا عليه وسلم- فإخراج القيمة خمالف ألمر النيب ، -ضي هللا عنهمر 

ذكر هذه األنواع ليس للحصر، وإمنا هو للتيسري ورفع احلرج، فإخراج تلك األنواع املنصوصة أيسر   أبنوأجيب  
الطعام يف زكاة الفطر لندرته ابألسواق   -صلى هللا عليه وسلم-عني النيب  ، وقد  من إخراج غريها من األموال

 .يف تلك األزمان، وشدة احتياج الفقراء إليه ال إىل املال
سلمنا أبن ذكر تلك األصناف ليس للحصر، فهي مقدمة على غريها ما ل تظهر مصلحة إخراج   أبننا إنورد  

القيمة، وال يسلم القول بتسويتها بغريها وأن ذكرها لكوهنا هي املتيسرة، السيما وأن قيمة زكاة الفطر يسرية ال 
 ما.  تشق على أكثر الناس، فلما ل تذكر القيمة مطلقا دل على تقدمي إخراجها طعا

 أن إخراج زكاة الفطر من الشعائر، فاستبدال املنصوص ابلقيمة يؤدي إىل إخفائها وعدم ظهورها -2
 ، واستدلوا مبا أييت: خراج القيمة يف زكاة الفطر مطلقاإ، أنه جيوز والثوري وهو مذهب احلنفية القول الثاين:

صلى هللا  -رض رسول هللا  : )ف-رضي هللا عنهما-، حلديث ابن عمر  الواجب يف احلقيقة إغناء الفقري  أن  -1
 [2/152( ]قط وقال أغنوهم يف هذا اليوم ،زكاة الفطر -عليه وسلم

، ومن املتأخرين ابن حجر، و الزيلعي، وقد ضعف احلديث  على أيب معشروأجيب أبن احلديث مداره على  
 [844إرواء الغليل برقم ، 3/375 ارياأللباين ]فتح الب

 {.خذ من أمواهلم صدقة} قال تعاىلكما أن األصل يف الصدقة املال،   -2
بعدم التسليم هبذا األصل، فاملال يطلق على كل ما يتمول، ومن ذلك هبيمة األنعام واحلبوب، واألنواع  وأجيب  

   املنصوصة يف زكاة الفطر، فاألصل يف زكاة كل نوع ما ورد فيه. 
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قاب أوىل؛ املفروضة على الر الزكاة  املفروضة يف األعيان، فجوازها يف  الزكاة  إذا ثبت جواز أخذ القيمة يف    -3
ألن النقود كانت اندرة الوجود يف تلك األزمان ببالد العرب والسيما البوادي منها، فلو أمر إبعطاء النقود  و 

املفروضة على الرؤوس لتعذر إخراجها على الفقراء ابلكلية، ولتعسر على كثري من األغنياء الذين الزكاة  يف  
ر للجميع، وال خيلو منه منزل إال من بلغ به الفقر كان غناهم ابملواشي والرقيق، والطعام، أما الطعام فإنه متيس 

 منتهاه.  
بعدم التسليم إبطالق هذا التعليل، إذ التشريع لكل زمان ومكان، كما أن قيمة زكاة الفطر يسرية،  وأجيب  

 . والدراهم والداننري كانت شائعة يف زمنهم، وال تشق على كثري منهم
ة، وحيثما دارت تدور معها، فالشريعة كلها مبنية على املصاحل أن مراعاة املصاحل من أعظم أصول الشريع  -4

 ودرء املفاسد.  
ن ذلك مسلم فيما إذا كانت املصلحة الظاهرة يف إخراج القيمة، أما إذا كان مث مصلحة معتربة يف وأجيب أب

 إخراج الطعام فهو مقدم لكونه ورد النص به.  
ومن املعلوم ،  فرضها صاعا من طعام  -صلى هللا عليه وسلم-ويدل لذلك أن النيب  والراجح هو قول اجلمهور،  

وأيضا فإن ،  وهذا يدل على أن املعترب الصاع ال الثمن،  أن مثن ذلك الصاع خيتلف ابختالف جنس الطعام
 . هناك ابلفعل من حيتاج إىل الطعامزكاة الفطر يسرية و 

أن اجلمهور يرون أن زكاة الفطر جتب على   ،إغناء الفقراء ابلطعاممن زكاة الفطر  ومما يدل على أن املقصود  
من كان عنده يوم العيد وليلته صاع زائد عن قوته وقوت عياله وحوائجه األصلية، حىت وإن كان مستحقا 

 .زكاة املال فتجب عليه زكاة الفطرل
ن أيخذ وكثري ممواحلنفية يرون أنه ال جتب زكاة الفطر إال على من ملك نصااب زكواي بعد حوائجه األصلية،  

 [895]فقه الزكاة ص .بشرطهم هنا ف يف جواز إخراج القيمة ال أيخذبرأي األحنا
 مصارف زكاة الفطر

 :أقوال** اختلف العلماء يف مصارف زكاة الفطر على 
،  ، وجيوز ختصيصها ابلفقراءقسمتها على األصناف الثمانية اليت تصرف فيها زكاة املالجيوز  أنه: القول األول

 }إمنا الصدقات للفقراء واملساكني{. اجلمهور، واستدلوا أبهنا داخلة يف عموم قوله تعاىل وهذا هو مذهب 
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 ، وهو مذهب الشافعية. ، أو من وجد منهمقسمتها على األصناف الثمانية : أنه جيب القول الثاين
ذلك فقراء أهل الذمة، وهو مذهب أيب حنيفة وحممد بن   ، ويشملفقط  أهنا تصرف للفقراء  :الثالثالقول  

 . والكفارات والنذورصدقة الفطر وهذا مذهبهم يف الصدقات غري الزكاة، ويشمل ذلك احلسن، 
مذهب املالكية وهو قول للحنابلة  وهذا  ،  من املسلمني  أن زكاة الفطر مصرفها الفقراء واحملتاجون :  الرابعالقول  
:  قال  -رضي هللا عنهما-ابن عباس  ، واستدلوا حبديث  وهو الصحيح،  اإلسالم ابن تيمية وتلميذه شيخ  اختاره  

من   ،وطعمة للمساكني  ،فرض رسول هللا صلى هللا عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث)
جه  ،  1609  د]  (ومن أداها بعد الصالة فهي صدقة من الصدقات   ،أداها قبل الصالة فهي زكاة مقبولة

  [. وحسنه األلباين، 1827
تيمية: "  ابن  الصدقة هل جتري جمرى صدقة األموال أو صدقة  قال شيخ اإلسالم  الفطر، فإن هذه  صدقة 

 األبدان كالكفارات؟ على قولني. 
فمن قال ابألول، وكان من قوله وجوب االستيعاب أوجب االستيعاب فيها وعلى هذين األصلني ينبين ما 

، ومن كان من مذهبه أنه ال جيب االستيعاب كقول مجهور  -رضي هللا عنه-من مذهب الشافعي    ذكره السائل
 العلماء فإهنم جيوزون دفع صدقة الفطر إىل واحد كما عليه املسلمون قدميا وحديثا.  

ة ومن قال ابلثاين: إن صدقة الفطر جتري جمرى كفارة اليمني والظهار والقتل واجلماع يف رمضان وجمرى كفار 
احلج، فإن سببها هو البدن ليس هو املال، كما يف السنن عن النيب صلى هللا عليه وسلم: )أنه فرض صدقة 
الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكني، من أداها قبل الصالة فهي زكاة مقبولة ومن أداها 

يف هذا اليوم عن املسألة( ،    بعد الصالة فهي صدقة من الصدقات( ، ويف حديث آخر أنه قال: )أغنوهم
يستحق  ملن  إال  إطعامها  القول فال جيزئ  وعلى هذا  الكفارة طعاما،  أوجب  أوجبها هللا طعاما كما  وهلذا 

  اب وال غري ذلك. وهذا القول أقوى الكفارة، وهم اآلخذون حلاجة أنفسهم، فال يعطي منها يف املؤلفة وال الرق
الدليل." الفتاوى    يف  املعاد  وانظر  ،  25/73]جمموع  املبسوط  2/22زاد  ،  6/91اجملموع  ،  3/111، 

 [ 902، فقه الزكاة ص23/344املوسوعة الكويتية 
يف واملسكني  ، فقال أكثر العلماء إنه كالفقري  ** اختلف العلماء يف صفة املسكي والفقري يف زكاة الفطر

 . الفطر، وقال بعض املالكية إنه من ال جيد قوت يوم زكاة املالابب 
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، وذكر صاحب املغين كما سبق  أن صدقة الفطر تدفع ملن يستحق الكفارة  وقد نص شيخ اإلسالم ابن تيمية 
الزكاة  الفقري واملسكني يف ابب  الكفارة جيمع  املسكني يف  الدواين  .  أن  اجلليل ،  1/347]الفواكه  مواهب 

 [9/538، املغين 1/394، أسىن املطالب  2/376
 :وعلى هذا ميكن تقسيم ما جيب بذله إىل ثالثة أقسام، واحدا أكثر من فطرة ** جيوز أن يعطي فقريا

فاملقدر فيها ،  مثل زكاة الفطر،  بقطع النظر على الدافع وعن املدفوع إليه،  ما قدر فيه املدفوع:  القسم األول
أعطاها مجاعة  أو  ،  أو أعطاها واحد لواحد،  أو أعطاها مجاعة لواحد،  سواء أعطيتها واحدا أو مجاعة،  صاع

 .ألنه مقدر فيها ما جيب دفعه، جلماعة
صلى هللا عليه -فإن النيب  ،  كما هو احلال يف فدية األذى،  ما قدر فيه املدفوع واملدفوع إليه:  القسم الثاين

وعلى هذا فالبد أن خنرج   (أطعم ستة مساكني لكل مسكني نصف صاع : )قال لكعب بن عجرة  -وسلم
 .تة مساكنينصف صاع لكل واحد من الس 

، وكفارة اجلماع يف رمضان،  مثل كفارة اليمني وكفارة الظهار،  ما قدر فيه اآلخذ دون املدفوع:  القسم الثالث
وبناء   {فكفارته إطعام عشرة مساكني من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوهتم أو حترير رقبة}قال تعاىل  

 . على ذلك نقول للمكفر فيها أطعم مسكينا ما شئت حىت ولو كان مدا من الرب


